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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.

COver

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

Oplage 2930 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, 
Lode Rubberecht, Jens Verwaerde en John Maes

Lay-out De Wrikker cvba

5 10 24

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

Donderdag en vrijdag van 10u tot 16u, zaterdag van 10u tot 12u30, 
op dinsdag telefonisch bereikbaar op 03.354.55.06.

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

Het secretariaat is gesloten tijdens de paasvakantie vanaf dinsdag 6 t.e.m. zaterdag 17 april. 
terug welkom vanaf donderdag 22 april.
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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

Warme oproep om met Payconiq te 
betalen in Het Secretariaat te Wijnegem

Wanneer u aankopen doet of een lidmaatschap afsluit in het secretariaat 
in Wijnegem kan u sinds een tijdje ook betalen met de payconiq-app. 

Dit is veilig en gemakkelijk zowel voor u als voor ons. 
U hoeft enkel in het bezit te zijn van een smartphone.

De app werkt op elke smartphone en is gratis te downloaden in de 
app Store en google Play Store. Payconiq maakt betalen met de telefoon 

voor iedereen mogelijk. bovendien werkt Payconiq met iedere bank. 
Dus ongeacht bij welke bank je een rekening hebt, 

jij kan ook met Payconiq betalen!

je kan als klant snel en contactloos mobiel betalen door het scannen 
van een Qr-code op de payconiq-sticker in onze winkel.

Cash betalen kan ook nog steeds bij ons, maar we geven de voorkeur 
aan betalingen met Payconiq, vandaar deze warme oproep.

alle info hierover kan u terugvinden op www.payconiq.be

Blauwborst

Met zijn felblauwe borst en keel is deze 
zomergast een lust om naar te kijken. 

Dit exotisch gekleurd vogeltje zingt zijn 
gevarieerd lied meestal vanop een 

rietpluim en werd vorig jaar gehoord én 
gezien in de Beemdkant.

Foto Walter Dellafaille

De Pont, portret van 
een reservaat
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In 2020 zagen wij het ledenaantal van de afdeling Natuurpunt Schijnbeemden met 
15 % toenemen. Meer dan 3100 gezinnen in ons werkingsgebied ondersteunen de 
inspanningen voor meer natuur. Fort 3 in Borsbeek, het Zevenbergenbos in Ranst, 
de Beemdkant en het Veer in Wommelgem, De Pont in Schilde, de gebieden langs 
de Antitankgracht in Schilde, allemaal natuurgebieden waar onze beheerders grote 
aantallen bezoekers verwelkomen in de toegankelijke delen of langs publieke fiets- en 
wandelpaden. Iedereen die het goed meent met de natuur kan genieten van het werk 
van onze vrijwilligers en de steun van onze leden. Het beheer van de natuurgebieden 
richt zich in de eerste plaats op het behoud en de ontwikkeling van complexe ecosys-
temen en als het kan op een gezonde natuurbeleving voor iedereen.  Gebieden met een 
kwetsbare biodiversiteit zijn als refuge voor dieren en planten ontoegankelijk. 

De voorbije winter werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen bomen geplant, al 
dan niet met trotse beleidsmakers die maar al te graag samen met de plantschop op de 
foto staan. Bomen planten juichen we absoluut toe maar we blijven met beide voeten 
op de grond staan. Alleen bomen planten kan de klimaatopwarming niet tegen houden. 
Dezelfde schop wordt ook gebruikt om elders een veelvoud aan aanwezige natuur en 
bos letterlijk op de schop te nemen. De excuusboom is dan wel geplant maar op de Keer 
in Wommelgem en Ranst zoekt de overheid in een zoekzone van 200 ha naar tientallen 
hectaren bijkomend industriegebied. Veel van onze economische activiteiten botsen op 
hun milieugrenzen, dat geldt zowel voor de intensieve veeteelt als voor sommige indus-
triële en logistieke activiteiten. Ook het verkeer en een deel van ons consumptiegedrag 
zorgen voor onomkeerbare milieudruk en onhoudbare maatschappelijke kosten. De 
stikstofneerslag op de kwetsbare vegetatie in o.a. het Zevenbergenbos te Ranst is vele 
malen hoger dan de Europese streefwaarde. Onze beheerders doen er alles aan om de 
unieke voorjaarsflora niet te zien verdwijnen onder woekerende bramen en brandne-
tels door de hoge stikstofneerslag. Doelstellingen voor reductie van de koolstofuitstoot 
en voor het behalen van kwaliteitsnormen van lucht en water worden in Vlaanderen 
systematisch niet gehaald. 

Als Natuurpunt kunnen wij al deze uitdagingen niet alleen oplossen. Maar wij 
koesteren maar al te graag de biotopen die we beheren. Zo mogelijk maken we met 
jullie steun die natuurgebieden groter en verbinden we ze met elkaar.  En ook wij 
hanteren een plantschop om te bebossen waar het kan en omdat de biodiversiteit een 
zetje kan gebruiken. Elders herstellen we historische graslanden als opslagplaatsen 
van koolstof in de bodem en voor hun rijke biodiversiteit. Monoculturen van 
aangeplante dennen- en populierenbossen uit het verleden maken we klimaat-
robuust door via beheeringrepen een complex bosecosysteem te ontwikkelen. 
De generatie na ons zal de resultaten zien. Voor al wie na ons komt doen we 
het, toch. 

John Maes
Voorzitter afdeling Natuurpunt Schijnbeemden

kOesTeren...
eDITo

De ontstaansgeschiedenis
De Pont is gelegen in het oostelijk deel van 
het voormalige Hof Ten Broecke.
Op het kadasterplan van 1809 vinden we 
het Groot Schijn als een meanderende, 
natuurlijke zuidgrens van het gebied. Dat 
verandert in 1880 wanneer Baron Henri 
van de Werve besluit om zijn domein te 
vergroten door het Schijn recht te trekken. 
Enkel de grillige perceelgrenzen die de 
Schijnmeanders volgden zijn vandaag nog 
de getuigen van de oude loop.
Een tweede aanpassing die door de baron 
eind 19de eeuw werd uitgevoerd, was de 
bouw van zijn fameuze kuuroord Bobine-
les-Bains, in de volksmond De Bobine 
genoemd. Hij liet in diezelfde periode het 
kasteeldomein aanleggen als Engels land-
schaps park met boomgroepen en gras-
landen. Een van die boomgroepen bevond 
zich waar nu het natuurreservaat is en 
kunnen we links bovenaan in het gebied 
terugvinden op een luchtfoto van het 
Belgisch leger van 1954.
Op diezelfde foto zien we duidelijk dat de 
bosrand die de gracht volgt, toen al hoger 
lag dan het centrale gedeelte. Spijtig genoeg 

De Pont
TeksT: Lode RubbeRechT

FoTo’s: daniëL de Waegh (ddW), Leon LembRechTs (LL), 
Johan VeRhaegen (JV), Lode RubbeRechT (LR) en beLgisch LegeR (bL)

De Pont is één van de kleinere natuurreservaten beheerd door 
Natuurpunt Schijnbeemden. Meer dan 40 jaar geleden is er gestart met 
het beheer. Het is eigendom van de gemeente Schilde en het is een deel 
van het park van Schilde beter bekend als Schildehof.

ijsvogel met kleine watersalamander foto jV

De Pont 1954 (foto bL)

De Pont 1970 (foto bL)

Tussen 1970 en 1980 (foto LL)

zijn er tussen 1953 en 1970 nog niveauver-
schillen bijgekomen. De open terreinen van 
het domein werden tussen 1955 en 1970 
gebruikt als stortplaats. Op de luchtfoto van 
1970 zijn de stortbulten in de Pont te zien. 
Het zuidelijk deel van het domein werd 
opgehoogd met zand afkomstig van de 
nieuwe bekkens van de watermaatschappij 
aan de andere kant van het Groot Schijn.
Gelukkig kwam er in 1970 een verbod op 
het storten van huisvuil. Het stort in de 
Pont werd aangepakt en zo goed mogelijk 
afgedekt. Wat overbleef was een verhoogde 
open vlakte die wat restte van de natte 
hooilanden afsneed van het Schijn. 
Omdat regen- en kwelwater niet meer 
afgevoerd werden, ontstond op de laagste 
punten een moeras. Op de hogere vochtige 
plaatsen ontwikkelden zich pioniersbossen 
met vooral wilg en els. Op de drogere delen 
waren het meidoorn, berk en esdoorn die 
de overhand haalden.

Hoe het natuurlijk potentieel 
gediversifieerd werd
Het was in het midden van de jaren 70 dat 
Fons Bresseleers als conservator in beeld 

Portret van een 
reservaat



6  schijnbeemden  LENTE 2021 7LENTE 2021  schijnbeemden

kwam. Zijn visie om het centrale riet moeras 
te laten overgaan naar halfopen terrein dat 
aansluiting gaf met het oude parkbos en de 
pioniersbossen heeft de grondslag gelegd 
voor de biodiversiteit die het gebied nu kent.
In die tijd was het onderhoud van de 
halfopen ruimtes met maar een beperkt 
aantal vrijwilligers te arbeidsintensief. Mede 
onder impuls van de JNM werd daarom 
begin jaren 90 beslist om te starten met het 
Kwist(en)Biebel project. Kwist en Biebel 
waren ezels die het jaarrond vooral bramen 
en distels onder controle hielden.
De ezels bleken echter meer verzorging 
nodig te hebben dan ingeschat en dus 
werd er gedacht aan vervanging door 
Gallowayrunderen en New Forrest en 
Exmore pony’s. Omdat deze dieren echter 
meer voedsel nodig hebben, werd er voor 
ze arriveerden in de winter van 2003 beslist 
om het raster te vergroten tot zijn huidige 
afmeting. Tegelijkertijd werd een veekraal 
voorzien zodat grote grazers gemakkelijk in 
en uit het terrein konden gebracht worden.

In 2006 volgde een laatste grote ingreep. 
Sinds het ontstaan van het moeras in 
de zeventiger jaren had er zich flink wat 
afgestorven plantenmateriaal in de vijver 
verzameld waardoor die te ondiep was 
geworden. Het resultaat was minder water 
tijdens de drogere zomers hetgeen nadelig 
was voor de vissen en de rietlandvogels. Het 
slib werd zo’n 30 cm afgegraven en uitge-
spreid over de dagzomende stortlagen in 
het bos. Zoals altijd met een grotere ingreep 
was er aanvankelijk een sterke visuele 
verstoring maar 2 jaar later waren we best 
tevreden met het resultaat.

Beheer over de jaren heen
Er worden 4 types van beheer toegepast in 
de Pont nl. het beheer van de rietlanden, de 
dotterbloemgraslanden, de ruigten en het 
bos.

Rietlandbeheer. 
Toen het beheer 
van het gebied werd 
opgestart, waren er 3 
grote met riet bedek -
te stukken die afwis-
selend werden ge-
maaid, ieder jaar 
een ander stuk. Dit 
maaien gebeurde in 
de herfst omdat er 
dan geprofiteerd kon 
worden van de lage 
waterstand. Mogelijk 
is er met dit maaien 
gestart de eerste keer 
dat de Dag van de 
Natuur is ingericht 
in 1978. De methode 
heeft jarenlang gezorgd voor een erg jonge 
en gezonde rietkraag, maar zou in 2021 
erg controversieel zijn. Het maaisel werd 
immers ter plekke verbrand met kolossale 
rookwolken tot gevolg. 

De laatste jaren worden die grotere riet-
oppervlakten niet meer gemaaid omdat 
het maaisel enkel nog in het gebied gecom-
posteerd kan worden wat voor grote hopen 
rietafval zorgt. In het riet worden wel nog 
gangen gemaakt. Hierbij worden de riet-
stengels onder water afgemaaid waardoor 
de resterende stukjes stengel vol water 
lopen en zo de luchttoevoer naar de wortels 
afgesneden wordt en deze afsterven. Voor 
de beheerder is het mooi meegenomen dat 
het een jaar of twee duurt vooraleer het 
riet de gang terug heeft ingepalmd. Deze 
gangen worden nooit recht gemaakt zodat 
dit voor de eenden meer visuele geborgen-
heid geeft. Wildcamera’s laten zien dat ze 
het ervaren als de plek waar ze hun kuikens 
rustig kunnen grootbrengen. Verder 
ontstaat in die gangen randvegetatie die 
zorgt voor een grote variatie aan insecten 
wat ideaal is voor insecteneters zoals één 

van onze vaste broedvogels, 
de kleine karekiet. De hopen 
met composterend rietafval 
die alsnog ontstaan door het 
maaien van de gangen en de 
kanten van de vijver bieden 
een overwinteringsplek voor 
bruine kikker, pad en onze 
3 soorten watersalamander. 
De kleinere zoogdieren en de 
hazelworm die in het reservaat 
voorkomen, maken er allicht 
het jaar rond gebruik van.

De dotterbloemgraslanden
Wij noemen ze simpelweg onze orchideeën-
weide. Wil men een bloemenrijk grasland 
krijgen en behouden, moet men het eerst 
minder voedselrijk maken en zorgen dat het 
zo blijft. Dit betekent maaien en het maaisel 
afvoeren. De eerste jaren werd er gehooid 
omdat het hooi gebruikt kon worden om 
de ezels bij te voederen in de winter. Van 
gemaaid gras droog hooi maken is echter 
een hele klus. Omdat de nood aan hooi is 
weggevallen met het vertrek van de ezels 
wordt het maaisel nu binnen de week naar 

het aanpalende bos afgevoerd waar het kan 
composteren. Het blijft echter een activiteit 
waar veel helpende handen welkom zijn.

Ongeveer de helft van het grasland wordt 
eind juli gemaaid. Dat geeft de bosor-
chissen en nog een aantal andere vroege 
bloeiers de kans zaad te zetten. De echte 
zomerbloeiers zoals de blauwe knoop - een 
andere zeldzaamheid die we koesteren -

hebben dan nog voldoende tijd om terug 
uit te schieten en in bloei te komen. In 
november wordt dan de andere helft 
gemaaid. Dat gefaseerd maaien biedt de 
insecten die er leven een uitwijk mogelijk-
heid. Al enkele jaren laten we vanaf 
midden augustus na-begrazing toe. De 
runderen hebben de hogere stukken van 
het reservaat dan al kaal gegeten en vinden 
voedsel en koelte in de lagere stukken. 
Hun uitwerpselen zorgen voor een verdere 
verspreiding van de planten. Dat ze op het 
einde van het groeiseizoen door het riet 
banjeren kan geen kwaad meer, de jonge 
vogels zijn dan al uitgevlogen.

Ruigtebeheer
Voor het ruigtebeheer doen we vooral 
beroep op de grazers. Die zijn in het gebied 
aanwezig in de vegetatieperiode die begint 
in mei en eindigt in oktober. Daar waar zij 
er niet in slagen de ruigte terug te dringen 
of waar ze de opslag gewoon niet lusten, 
grijpen we in met bosmaaiers. Gewoonlijk 
is dat herfst- of winterwerk.

Bosbeheer
Het bosbeheer behelst het hakhout beheer 
in het elzenbroekbosje en het verwij-
deren van bomen die dreigen om te vallen 
of omgevallen zijn op een plek waar ze 
problemen geven.

Wie zijn de 
beheerders?
Dit is een groep 
vrijwilligers die 
houden van werken 
in de buitenlucht 
en die het motto 
“hoe meer zielen 
hoe meer vreugde” 
koesteren. Iedereen 
is welkom. Het 
samen werken in 
de natuur schept 
een band en ligt 
aan de basis van 
vriendschappen 
voor het leven. De 
contactbeperking 
van 2020 viel velen 

van hen dan ook zwaar. Als er geen corona-
pandemie roet in het eten komt gooien, 
hebben de werkdagen telkens in de ochtend 
plaats op een aantal donderdagen en zater-
dagen per jaar. De andere donderdagen en 
zaterdagen van het jaar zijn die vrijwilligers 
elders in de reservaten van Natuurpunt 
Schijnbeemden aan het werk. Het orgelpunt 
van beheer in de Pont is de Dag van de 
Natuur. Dan zijn we met een 40-tal ervaren 

en minder ervaren beheerders aan het 
werk en genieten we tijdens de middag van 
vers gemaakte soep en houthakkersbrood 
met beleg. En we moeten er geen doekjes 
omwinden: zonder die vrijwilligers bestond 
de Pont vandaag niet.

Hebben we nog plannen voor de 
Pont?
Uiteraard willen we het gebied zo gevarieerd 
mogelijk houden en hopen we op bijzon-
dere waarnemingen en dito broedgevallen.

Eén van de volgende winters plannen 
we een kleinere ingreep. De oevers van 
ons schiereilandje hebben met dezelfde 
pro blematiek te kampen als het moeras in 
2006. De randen zijn begroeid met grote 
egelskop, cyperzegge, moeraszegge en nog 
wat verlandingssoorten die maken dat 
door de jaren heen de oever een meter is 
aangegroeid. Een vijverarm is zelfs volledig 
dichtgegroeid met voornoemde soorten, 
lisdodde en riet. Deze begroeiing gaan 
we verwijderen. Dit wordt kraanwerk dat 
de Natuurpuntploeg van Ekeren komt 
uitvoeren.

Verder staat er nog een ruiming van de 
hofgracht op het programma. Dit is een vrij 
groot werk dat ook voor de grachten van 
Schildehof dient uitgevoerd te worden. Al 
ruim 40 jaar is er blad gevallen in de 2 meter 
diepe gracht en daar moet uiteindelijk iets 
mee gebeuren. Ter voorbereiding van het 
ruimen van de gracht en om dit werk een 
duurzaam karakter te geven zal er bosbeheer 
gebeuren aan de grachtkant. Om te beletten 
dat deze te snel terug opgevuld wordt met 
bladeren en ook om waterplanten meer 
licht te geven, wordt de begroeiing iets 
minder dicht gemaakt. De grootste bomen 
blijven staan zolang ze geen gevaar vormen. Veekraal in aanbouw 2003 (foto Lr)

rietbeheer 2002 (foto Lr)

hooien (foto DDW)

Gallowayrund (foto Lr)

Er zal vooral gefocust worden op de jonge 
opslag. Doordat de gekuiste grachten meer 
licht krijgen, gaan waterplanten er terug 
kunnen gedijen waardoor ook de water-
diertjes het beter zullen doen.

Hoe de Pont bezoeken
Er zijn 2 wandelingen voorzien rond de 
Pont, eentje van 5 km die je een bredere 
kijk geeft op de Schijnvallei en eentje van 
een kleine 2 km aan de buitenkant van het 
reservaat.
Wandelbrochures zijn op de website van 
Schijnbeemden en aan de ingang van het 
reservaat beschikbaar.

Omdat beide paden door het reservaat 
lopen, vragen we met aandrang honden 
aan de leiband te houden. Te vaak 
komen we deze viervoeters tegen in het 
reservaat, jagend op alles wat beweegt. 
Loslopende honden en runderen vormen 
ook een explosieve combinatie met alle 
risico’s van dien. Zo is er in 2020 twee 
keer een uitbraak geweest van onze 
Gallowayrunderen. Een dolgedraaid 
rund van 600 kg wordt nu eenmaal niet 
door een raster tegengehouden.

Zonder hond en buiten de schoontijd 
(broedperiode), die loopt van 1 april 
tot 30 juni, is iemand die van de natuur 
wil genieten in het raster welkom. We 
vragen wel op de paden te blijven die 
door de runderen gemaakt zijn. We 
benadrukken tevens dat de bezoeker te 
allen tijde afstand moet houden van de 
grote grazers. Dat zijn geen huisdieren en 
ze kunnen anders dan verwacht reageren. 
Een bezoek binnen het raster gebeurt 
zonder lawaai te maken en met respect 
voor de natuur. 
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De waarnemingen komen van leden van 
de Vogelwerkgroep, van waarnemers 
op waarnemingen.be, van mensen met 
een tuin, van wandelaars in de natuurge-
bieden en parken in ons werkingsgebied 
en van onze cameravallen. Niet alleen grote 
natuur gebieden zijn belangrijk. Ook de 
kleine, lokale gebieden zoals Het Veer, De 
Pont, het Heerenbos, het Fort van Borsbeek, 
de Beemdkant, het Zevenbergenbos, De 
Rundvoort, het Gravinnenbos en de Putse 
Heide zijn belangrijk voor veel vogels en 
andere wilde dieren. Samen vormen zij 
een groen lint dat als een levensader door 
onze regio loopt. De wilde dieren vinden 
er voedsel, rust- en nestgelegenheid in een 
jungle van staal en beton.

Gespot op trek, of op de dool

Buizerd
13 oktober 2020: vogelkenner Koen Leysen 
van Natuurpunt stuurt een mail naar de 
tellers die overal verspreid in Vlaanderen 
de vogeltrektelposten bemannen en 
bevrouwen. De boodschap: duizenden 
buizerds zijn in beweging. Het gaat om 
noordelijke vogels die via Falsterbo in het 
zuidwesten van Zweden afzakken naar 

2020 in vogelvlucht...    deel 1

TeksT: PhiLiP baRbaix, 
in naam Van VogeLWeRkgRoeP schiJnbeemden

FoTo’s: kRis FeRdinand, WaLTeR deLLaFaiLLe, 
FiLiP de Vos, Johan meeus

FiLmFRagmenTen: maRc goRRens

In dit en het volgend nummer van Schijnbeemden kom je meer te weten 
over een aantal soorten die afgelopen jaar in het werkings gebied van 
Schijnbeemden en de onmiddellijke omgeving werden gespot tijdens 
de vogeltrek of een winterse zwerftocht, als vaste broedgast of als exoot 
en zeldzaam geval.

het zuiden. En het weer zit ook mee. Koen 
voorspelt dat er mooie kansen zijn dat de 
telposten mee kunnen genieten van een 
spectaculaire buizerdtrek. En dat was niet 
overdreven.
16 oktober 2020 omstreeks 11.15 uur op 
de trektelpost Zigeuner, grens Borsbeek/
Mortsel. Na een teleurstellende voormiddag 
met weinig trek zagen Erik Daems en Philip 
Barbaix plots een aantal opschroevende 
buizerds boven de luchthaven van Deurne. 
De thermiekbel zwol op een paar minuten 
tijd aan tot zo’n 20 roofvogels die vanaf een 
bepaalde hoogte naar het zuiden afgleden. 

Ondertussen verscheen een tweede bel, een 
derde, een vierde... . Rond 12.30 uur was het 
spektakel afgelopen, in het totaal trokken 
zo’n 123 buizerds over de luchthaven van 
Deurne richting zuiden. Indrukwekkend, 
maar klein bier in vergelijking met wat zich 
enkele dagen eerder afspeelde in Averbode 
Bos en Heide. Vanop de gelijknamige 
telpost werden maar liefst 778 overtrek-
kende buizerds geteld. Een on-Belgisch 
tafereel en goed voor een nieuw dagrecord.

Aalscholver
De aalscholver heeft het in het verleden 
hard moeten verduren. Door de eeuwen 
heen werd de soort sterk vervolgd. Ook 
de verslechterde waterkwaliteit speelde 
de vogels parten. Het heeft zelfs niet 
veel gescheeld of de soort was lokaal 
uitgestorven. Dankzij allerlei beschermings-
acties in Nederland is de soort er terug 

bovenop gekomen. Vanuit Nederland vond 
de vogel de weg terug naar onze streken en 
ondertussen is ook hier de waterkwaliteit 
verbeterd. Eén van de dichtstbijzijnde 
kolonies vind je in Broek De Naeyer in 
Klein-Willebroek dat met 100 nesten één 
van de grootste kolonies in Vlaanderen is.
Tijdens de jaarlijkse vogeltrek zijn 
aal scholvers ook van de partij. Het gaat dan 
vooral om vogels uit West-Europa die zich 
verspreiden of zuid- tot zuidwestwaarts 
trekken naar open meren of kustgebieden, 
helemaal tot aan Tunesië. Vanop de trek-
telpost Zigeuner werden af en toe overtrek-
kende groepjes aalscholvers gezien, maar 
op 3 november 2020 was het aalscholvers 
troef! Maar liefst 626 exemplaren trokken in 
vier grote groepen over de luchthaven van 
Deurne. Een indrukwekkend schouwspel.

Koperwiek (foto hiernaast)
De koperwiek is een lijsterachtige met 
koperrode 'oksels'. Het zijn karakteris-
tieke broedvogels van de naaldbossen van 
Scandinavië. Bij ons zijn koperwieken 
typische wintergasten, te zien van oktober 
tot maart. In het najaar best te spotten in 
de buurt van besdragende struiken zoals 
meidoorn.
Wie tijdens het vogeltrekseizoen af en toe 
naar boven kijkt, heeft veel kans om over-
trekkende koperwieken te zien. Ze vliegen 
bijna altijd in groep, zowel overdag als 
’s nachts, vaak met een scherpe “psrieee…” 
vluchtroep. Maar wie op 13 oktober 2020 
naar boven keek, die kon ze echt niet 
missen. Een vloedgolf van koperwieken 
overspoelde het land. Vaak vergezeld van 
groepjes kramsvogels en veldleeuweriken. 
Om een idee te geven van de aantallen: 
op de telpost van de Kalmthoutse heide 
werden die dag maar liefst 20.741 koper-
wieken geteld.
Filmfragment: https://bit.ly/3aExdwA

Ooievaar
Nog een record in vogeltrekland is 
weg gelegd voor de ooievaar. Op 31 augustus 

2020 werden in Vlaanderen zowat overal 
recordaantallen genoteerd. Op de trek-
telpost van Zandhoven Heikant kwamen 
de tellers aan 412 zuidwest overtrekkende 
ooievaars. Naar Vlaamse normen indruk-
wekkend, maar als je kijkt naar Europese 
telpostrecords, dan is dat aantal eerder 
relatief. Op 26 augustus 2003 werden in 
Bourgas, een stadje in Bulgarije diep in het 
oosten van Europa tegen de Zwarte Zee, 
maar liefst 58.126 exemplaren opgetekend.
Toch trekken niet alle ooievaars naar het 
zuiden. In de winter van 2019 bleven er 
zo’n 60-tal in Vlaanderen plakken. Samen 
waren ze goed voor bijna een derde van de 
Vlaamse broedpopulatie. Tijdens de derde 
wintertelling van ooievaars in Vlaanderen 
op 16 en 17 januari 2021 werden minstens 
91 exemplaren geteld. De meesten daarvan 
hingen rond nabij de bekende broed-
plaatsen. Het Zwin en Planckendael, de twee 
grootste broedplaatsen van Vlaanderen, 
waren samen goed voor 46% van het totale 
aantal. Opmerkelijk was ook dat zo’n 12 
ooievaars gespot werden in de buurt van 
een afval verwerkend bedrijf in de Gentse 
Kanaalzone. Het aantal overwinteraars 
lijkt lichtjes toe te nemen. Mogelijk is deze 
lichte stijging een rechtstreeks gevolg van 
het feit dat ook de Vlaamse broedpopulatie 
langzaam groter wordt.
Filmfragment: https://bit.ly/3pI3iaQ

Rietzanger
De rietzanger is een vogel van rietlanden en 
andere oevervegetaties en bouwt zijn nest 
meestal in landriet. Ze laten zich redelijk 
goed zien tijdens de zang, een concert vol 
imitaties van andere vogels, maar altijd 
herkenbaar aan het krassende karakter. De 
mannetjes klimmen tot in de top van een 
rietstengel en dalen na een korte zangvlucht 
als een parachuutje weer neer. 
Vanaf begin augustus trekken rietzangers 
naar hun overwinteringsgebied ten 
zuiden van de Sahara. Dat zo’n tocht van 
duizenden kilometers niet zonder gevaar is, 
werd duidelijk in Wommelgem. Op 31 juli 

buizerd (foto Kf)

aalscholver (foto WD)

Koperwiek (foto Kf)

Ooievaar (foto WD)

Wielewaal (foto Kf)

rietzanger (foto Kf)

2020 vond vogelliefhebber Herman Meeus 
een dode rietzanger in de Draaiboomstraat. 
Vermoedelijk is de vogel het slachtoffer 
geworden van het verkeer.

Beflijster
De beflijster is een schaarse doortrekker 
die sterk op een merel lijkt, maar met een 
witte borstband. De broedgebieden liggen 
in Scandinavië, Schotland, Wales en de 
berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa. 
Tijdens de voorjaarstrek heb je dan ook de 
grootste kans om een beflijster te zien.
Op doortrek zijn ze te vinden in allerlei 
graslanden, bosranden, heide en duinen 
met voldoende beschutting en voldoende 
eten in de vorm van bodemdieren. Zelden 
worden ze aangetroffen in parken en tuinen. 
Toch spotte Herman Meeus op 15 april 
2020 een vrouwtje beflijster in zijn tuin. Af 
en toe moet je ook wat geluk hebben.

Kwartel
De kwartel is een zeer kleine hoender en 
de enige trekvogel uit die familie. Je krijgt 
ze vooral te horen, zien doe je ze bijna 
nooit. Vooral op zwoele zomeravonden 
weer klinkt hun typische roep vanuit het 
broedgebied, droge graslanden en (graan)
akkers met lage gewassen en kruidachtigen.
En daar wringt het schoentje voor de 
kwartel in onze streken. De broedgebieden 
staan onder druk en op Europees vlak heeft 
de soort ook te lijden van jacht en gebruik 
van pesticiden. Op 1 juni 2020 hoorde Johan 
Meeus vanuit zijn tuin in Wommelgem 
bijna de hele dag een kwartel roepen. Het 
leek wel of de vogel met zijn voeten aan 
het spelen was, want telkens Johan klaar 
stond om het geluid op te nemen, stopte 
het kwarteltje met roepen. Geluk en pech 
hebben tegelijk, het is allemaal mogelijk in 
vogelland.

Wielewaal
Het geluid van de wielewaal is bekender 
dan de vogel zelf. Ondanks hun opvallend 
uiterlijk, vooral dan de mannetjes met hun 
gele kleur en met zwarte vleugels en staart, 
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zijn ze uiterst moeilijk te zien. Dikwijls 
als een schicht en dat komt voornamelijk 
omdat ze zich hoog in de boomtoppen 
verborgen houden.
Gelukkig vallen de vogels wel op met 
hun zang. Op 10 mei 2020 hoorde Johan 
Meeus het typische wielewaalgejodel weer-
klinken in het park van Wijnegem. Het is 
erg onwaarschijnlijk dat er een broedgeval 
geweest is. Na deze waarneming volgden 
immers geen nieuwe. Bovendien zijn wiele-
walen in onze streken eerder zeldzaam. Op 
de Vlaamse Rode Lijst van broedvogels 
staan ze in categorie 2: bedreigd. 
Wijlen Etienne Van Rooy noteerde in zijn 
levenswerk Avifauna van de Schijnvallei 
het volgende over de wielewaal. “Tot 1966 
was hij nog algemeen en aanwezig in alle 
grote boscomplexen. Vanaf 1967 werd door 
Marcel Couwels voor het eerst opgemerkt 
dat de wielewaal op de terugweg was. In 
1997 waren er nog steeds meerdere koppels, 
maar in 2004 en 2005 werd nog enkel een 
territoriumhoudend mannetje vastgesteld 
bij Iepenburg te ’s-Gravenwezel.”

Europese kanarie
Ernstig bedreigd is de status van de 
Europese kanarie op de Vlaamse Rode 
Lijst van broedvogels. Mogelijk heeft dat te 
maken met het steeds vaker ontbreken van 
kruidenvegetaties. Over broedgevallen en 
aantal broedparen is in Vlaanderen weinig 
bekend. Het is eerder een Zuid-Europese 
soort waarvan het verspreidingsgebied tot 
aan de noordgrens van Nederland loopt.
Op 8 november fotografeerde Ivo Rosiers 
in de omgeving van Fort 3 een juveniele 
Europese kanarie. Een dag eerder stootte 
vogelliefhebber Mathieu Lucas op twee 
zonnende adulte vogels achter het kamp 
voor woonwagenbewoners in Mortsel. Niet 
toevallig zaten de adulte vogels vlak bij een 
restant van een kruidenvegetatie. Een plek 
die voor een groot deel op de schop is gegaan 
voor de uitbreiding van het sportlandschap 
Cantincrode. Enkele jaren geleden was 
de locatie nog één van de weinige ruige 
plekken waar zangvogels zoals grasmus en 
roodborsttapuit broedden. De telpost was 
toen ook op die plek gevestigd: een met 
‘onkruid’ begroeide zandberg vlak over 
het stalletje waar een koppel steenuiltjes 
broedden.

Groenpootruiter
De groenpootruiter is in onze streken geen 
broedvogel maar een echte doortrekker. De 
steltloper broedt in boreale en subarctische 
delen van Noord-Europa. Het is een grond-
broeder die zijn nest maakt in een ondiep 
kuiltje, meestal vlak bij een opvallend 
kenmerk zoals een boomstronk of een 
steen.
Buiten de broedtijd trekt het grootste deel 
van de populatie naar Afrika ten zuiden 
van de Sahara. Slechts een klein aantal 
overwintert in Europa. Van april tot mei 
en van juli tot oktober kan je groenpoot-
ruiters aantreffen in gebieden met ondiep 
water en slik, kale oevers, ondiepe sloten 
of ondergelopen graslanden. Daar vinden 
ze hun voedsel: insecten, kreeftachtigen, 
wormen, amfibieën, visjes en soms zelfs 
kleine knaagdieren. Op 7 april 2020 spotte 
Marc Gorrens twee adulte groenpootruiters 
in het Vrieselhof in Oelegem.
Filmfragment: https://bit.ly/3dNc85d

paarsbruine kop en een kenmerkende 
witte streep in de vorm van een halve maan 
boven hun oog.
Zomertalingen overwinteren in de Sahel 
ten zuiden van de Sahara, maar vanaf maart 
komen ze opnieuw in onze streken aan om 
voor nakomelingen te zorgen. Op 12 april 
spotte Marc Gorrens een mannetje op een 
plasdras weiland op de Keer in Oelegem. 
De Keer bewijst nog maar eens hoe belang-
rijk open gebieden met kleinschalige land-
schapselementen zijn voor trekvogels in dit 
geval als plek om even bij te tanken na een 
lange tocht.
Filmfragment: https://bit.ly/3dDPYSC

Witgat
Net als de groenpootruiter is het witgatje 
een echte doortrekker. Het steltlopertje 
broedt in natte bossen, hoogvenen en 
moerassen, vaak in oude nesten van lijsters 
en houtduiven. Bij ons is de soort geen 
broedvogel, maar in Duitsland zit er al een 
behoorlijke populatie.
Een witgatje spotten is niet zo moeilijk. 
Jaarlijks houden er een aantal halt in De 
Pont in Schilde. De vogels worden in de 
winter aangetrokken door de voedselrijke 
slibrandjes van het moeras.
Filmfragment: https://bit.ly/3pEMCRH

Roek
De roek is misschien wel het zorgenkind 
onder de kraaiachtigen in onze streken. Met 
de soort gaat het al langer niet goed. Roeken 
zijn koloniebroeders en bouwen hun nesten 
vaak in vrijstaande, hoge groepen bomen 
langs snelwegen, treinsporen of kanalen. 
Ze hebben een uitgebreid menu, maar 
voederen hun jongen vooral met regen-
wormen en insecten. 

Groenpootruiter (foto jm)

Zomertaling (foto Kf)

Witgat (foto WD)

Grote zaagbek (foto WD)

Kramsvogel (foto fDV)

Zwarte specht (foto Kf)

De achteruitgang van de soort is voor een 
belangrijk deel te wijten aan vervolging 
(schadebestrijding) en (onopzettelijke) 
vergiftiging via landbouwbestrijdings-
middelen. De kwetsbaarheid als kolonie-
broeder en de geringe reproductie maken 
dat de soort in ijltempo achteruitgegaan 
is. Nochtans bewijzen studies dat roeken 
natuurlijke predatoren zijn voor heel wat 
voor de landbouw schadelijke insecten. 
Wie een roek ziet, weet dat het al lang geen 
algemene vogel meer is. Johan Meeus was 
dan ook bijzonder opgetogen dat hij enkele 
roeken aantrof op de akkers achter zijn 
woonst. De vogels waren vooral geïnteres-
seerd in okkernoten.
Filmfragment: https://bit.ly/3pF2G5R

voor bosuilen, boommarters en vele andere 
soorten. Ze zijn dus heel erg welkom in de 
Beemdkant.
Filmfragment: https://bit.ly/37CDhUh

Zomertaling
Zomertalingen zijn prachtige eenden die 
broeden in open moerassen en agrarisch 
gebied met voedselrijke sloten, ondiepe 
plassen en een niet al te hoge water- en 
oevervegetatie. Ze maken hun nest in een 
graspol of in de dichte kruidenvegetatie. 
Vooral de mannetjes vallen op met hun 

Zwarte specht
Vijf spechtensoorten in één natuurgebied. 
Met de groene specht en de kleine, middelste 
en grote bonte specht telde natuurgebied 
Beemdkant al vier spechtensoorten. Op 10 
december 2020 kwam er een vijfde soort 
bij: de zwarte specht. Vogelliefhebber Johan 
Peeters spotte er niet één maar twee exem-
plaren. Een mooie waarneming.
De zwarte specht is de grootste van de vijf. 
Toch is hij door zijn verborgen levens-
wijze de moeilijkste om te spotten. Ze zijn 
schuw en vliegen snel weg zodra er mensen 
opduiken of ze blijven uit het zicht en 
verplaatsen zich naar de andere kant van 
de boom. Mogelijk zijn de twee zwarte 
spechten in de Beemdkant jonge vogels die 
rondzwerven om een eigen territorium te 
vinden. Hopelijk vinden ze een stek in het 
natuurgebied, want de ovaalvormige holten 
die ze uithakken om hun nest in te maken, 
zijn op termijn ook potentiële nestholtes 

Grote zaagbek
De grote zaagbek is een grote langwerpige 
eend met een opvallend dunne snavel in 
de vorm van een zaag. De mannetjes zijn 
grotendeels wit met een zwartgroene kop, 
terwijl de vrouwtjes er overwegend grijs 
uitzien met een roodbruine kop. Het zijn 
echte wintergasten die vanaf februari terug 
noordwaarts trekken. 
In het broedseizoen zoeken ze langzaam 
stromende rivieren en meren op, omgeven 
door uitgestrekte bossen en oude bomen. 
’s Winters vind je ze op grote niet-bevroren 
meren, rivieren en lagunes, waar genoeg 
vis te vinden is. Altijd op zoet water in 
tegenstelling tot hun kleinere broertjes de 
middelste zaagbekken. In onze streken tref 

je grote zaagbekken meestal aan op spaar-
bekkens, maar soms overwinteren ze ook 
op fortgrachten. Op 26 december 2020 zag 
vogelkenner Maarten Schurmans 4 grote 
zaagbekken op Fort 2 in Wommelgem. Voor 
de regio is dit weer een mooie waarneming.

Kramsvogel
“Tjsakker of tsjaklijster” zijn de volksnamen 
die de kramsvogel kreeg omwille van de 
luide, tsjakkende roep die klinkt als het 
geluid van een grote haagschaar. Ook inte-
ressant is dat kramsvogels in losse kolonies 
broeden en hun broedplek op een wel heel 
bijzondere manier verdedigen tegen zwarte 
kraaien, sperwers en buizerds. Ze doen dat 
door hun belagers te bombarderen met 
uitwerpselen, soms op zo’n manier dat 
de aanvallers niet meer in staat zijn om 
te vliegen. Na een gestage opmars vanaf 
1970 is de kramsvogel intussen weer op de 
meeste plaatsen als broedvogel verdwenen.
De tsjaklijsters in ons land zijn typische 
wintergasten uit Noord- en Oost-Europa. 
In het najaar zijn ze vooral te vinden in de 
buurt van bessenstruiken die op korte tijd 
geplunderd worden. Ook weilanden vallen 
in de smaak. Daar foerageren ze op de 
bekende lijstermanier: huppelen, stilstaan, 
een regenworm pakken en weer doorgaan. 
Fort 3 in Borsbeek is een prima plek om 
kramsvogels te zien. Het gebied staat vol 
bessenstruiken en is omgeven door wei- en 
graslanden. Op 16 december 2020 spotten 
Philip Barbaix en Ivo Rosiers er een grote 
groep van zo’n 80 kramsvogels.
Filmfragment: https://bit.ly/3qKrNFP
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GesPOT

AppeLvINk 
(COCCOthrAustes COCCOthrAustes)

De appelvink is de John Massis onder de 
vinken, met zijn sterke snavel kan hij 
moeiteloos kersenpitten kraken. 
We vinden hem in hoge loof- en 
gemende bossen. Sinds het begin van 
de 21ste eeuw is het aantal broedparen 
in onze streken beduidend toegenomen.

Locatie: (tuin) Schilde
Foto: Lode Rubberecht

GeLe trILzwAm 
(tremeLLA meseNterICA)

De gele trilzwam is een algemeen 
verspreide trilzwam op dode 

takken van loofbomen. Hij heeft 
een opvallend goudgele kleur en 
vormt in volwassen toestand een 

geleiachtige massa met hersen-
achtige plooien en lobben.

Locatie: Vrieselhof, Oelegem
Foto: Vera Huygen

hAdAdA-IbIs 
(bOstryChIA hAGedAsh)

De hadada-ibis is verwant aan de reigers en de lepelaars. Het luide, 
krachtige “ha-ha-da” is kenmerkend voor deze van origine in Afrika 

voorkomende ibis. Deze ontsnapte vogels vliegen al een tijdje rond in 
de provincie, o.a. sinds ongeveer een maand of twee rond Fort 3.

Locatie: Fort 3 Borsbeek
Meerdere waarnemingen

Foto: Walter Dellafaille

krAmsvOGeL 
(turdus pILArIs)

De kramsvogel lust heel graag regenwormen die hij op 
het gehoor lokaliseert. In het voorjaar staan ook kevers, 
duizendpoten en andere insecten op het menu. In het najaar 
en de winter, tijdens het overwinteren hier, doen ze zich 

tegoed aan bessen en afgevallen fruit.

Locatie: Ranst
Foto: mevr. Van Overveld-Broux

sCherpe sCheLpzwAm 
(pANeLLus stIptICus)

De scherpe schelpzwam is niet de titel van een nieuw 
‘Suske en Wiske’ album. Het is een kleine zwam, een saprofyt die 

groeit op dode stronken, stammen en takken van loofbomen. 

Locatie: ‘s-Gravenwezel
Foto: Suzy Verschueren

speChtINktzwAm 
(COprINOpsIs pICACeA)

Deze zwam, typisch voor kalkrijke 
bodems, was vroeger een eerder 

zeldzame soort in onze contreien. 
Door de vele dolomietpaden en met 

steenslag verharde wegen zien wij 
hem ook hier in de Voorkempen soms 

massaal tevoorschijn komen. 

Locatie: Samentuinen Schootsveld, 
Wommelgem

Foto: Maria Van den plas

wILGeNhOutrups 
(COssus COssus)

De rupsen van de forse wilgenhoutvlinder zijn 
houtboorders, ze boren lange gangen in bomen 
waardoor deze als het ware doorzeefd worden 
en dus gemakkelijk(er) kunnen omvallen. 
De rups verspreidt een sterke azijnlucht. 
Met een levensduur van 2 tot 4 jaar behoren 
ze tot de oudst wordende vlinders.

Locatie: Omgeving Ertbrugge, Deurne
Foto: Marc Vercammen

GrOte zILverreIGer 
(CAsmerOdIus ALbus)

De grote zilverreiger leeft van vissen, amfibieën, kleine 
zoogdieren en waterinsecten. Deze grote, spierwitte 

reiger heeft volledig zwarte poten, een kenmerk waarmee 
je hem kan onderscheiden van de kleine zilverreiger die 

ook zwarte poten heeft maar met heldergele tenen. 

Locatie: het Veer, Wommelgem
Foto: Katrien Berckmoes
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Driehonderd hectaren “zoekzone” voor 
bedrijven op De Keer. Geen wonder dat 
bewoners én ook wij van Natuurpunt 
argwanend kijken naar dit plan.

De Vlaamse Regering heeft op 18 december 
2020 een nota goedgekeurd waarin de 
ontwikkeling van ENA De Keer wordt 
beschreven. Wat staat er o.a. in?
•	 bedrijventerreinen	 ENA	 De	 Keer	

te realiseren binnen 300 hectare 
zoekzone

•	 verbreding	 autosnelweg	 E34	 tussen	
Wommelgem en Ranst

•	 enkele	 bedrijfsgebouwen	 tegen	 het	
Groot Schijn moeten verdwijnen

•	 de	zogenaamde	Groenpool	Antwerpen	
wordt ontwikkeld

•	 er	wordt	verwezen	naar	de	A102,	een	
nieuwe autosnelweg tussen Ekeren en 
Wommelgem

•	 verder	 vermeldt	men	ook	de	Tweede	
Spoorontsluiting en een zgn. leiding-
straat voor buizen

De Keer (foto jens Verwaerde)

enA: de keer in rAnsT en 
WOmmelGem OP de schOP?

ecOnOmisch neTWerk AlberTkAnAAl: 
WAT zijn de PlAnnen?

auTeuR: Jens VeRWaeRde

De Keer en omgeving dreigen dus grondig 
op de schop te gaan: er komen tunnels, 
sleuven en boringen, autosnelwegen en 
verbredingen, bedrijven, ondergrondse 
leidingen, ontsluitingswegen.

Natuurpunt Schijnvallei stelt: er 
moet méér aandacht zijn voor 
groen én blauw!
In de nota wordt verwezen naar de 
Groenpool Antwerpen, een plan dat de 
regering in 2018 zelf liet opmaken. Je vindt 
er principes voor de inrichting, verbinding 
en behoud van sommige natuurwaarden 
in en rond De Keer. Sommige, maar niet 
voldoende ...

Wat denkt Natuurpunt Schijnvallei ervan?
Laat het duidelijk zijn: dat er weeral een 
bedrijventerrein bij komt is ecologisch, 
landschappelijk en maatschappelijk 
een slechte zaak. Luchtverontreiniging, 
impact op het grondwater, kwaliteit van 
het landschap, toegenomen verkeersdruk, 

betonstop, biodiversiteit, verlies van open 
ruimte: ze worden onvoldoende behandeld 
in deze nota. Er is meer dan ooit nood aan 
open ruimte en groen.
Natuurpunt Schijnvallei vindt dat er 
duidelijke en strenge randvoorwaarden 
moeten worden opgelegd die de natuur en 
het milieu op en rond De Keer en de ruime 
regio beter moeten beschermen.

De natuur op De Keer heeft 
meer ruimte en verbinding 
nodig!
De natuur in De Keer is versnipperd en 
daardoor kwetsbaar. Het gebied is zelf 
waardevol én... verbindt bovendien de 
Schijnvallei en de bossen en Merriebeekvallei 
te Ranst. Volgens Natuurpunt is er méér en 
betere natuur mogelijk dan het huidige plan 
voorziet. Volg mee op het kaartje.

•	 (IWEG)	 Het	 industriegebied Hoge 
Keer verstoort de vallei van het Groot 
Schijn. Men stelt voor deze industrie 
te verwijderen en dat is een goede 
zaak.

•	 (GV2)	 De	 omgeving	 Jacobsveldweg 
als bedrijventerrein is verontrus-
tend. Er moet en kan hier tot minstens 
100 meter van de Diepebeek vrij 
worden gehouden van bebouwing.

•	 De	 autosnelweg	 E34	 en	 het	 kanaal	

vormen grote barrières voor dier en 
mens. De E34 moet door een ecoduct 
overbrugd worden. Hiervoor kunnen 
enkele van de huidige bruggen worden 
aangepast: ED3 en ED4.

•	 (JAC	en	CRUY)	Brede natuurstroken 
moeten vrij blijven als verbinding 
tussen de Beemdkant en SVLK en de 
bosgebieden aan de Hogenaard. Deze 
kunnen aansluiten op een ecoduct 
over de E34.

•	 De	 Merriebeekvallei (KMB) is 
onderdeel van het netwerk tussen 
de Schijnvallei, Hogenaard en 
Zevenbergenbos. Hier kan en moet 
een aaneensluitende valleistrook van 
200 meter breedte worden gevrij-
waard van bebouwing en ingericht als 
natuur- en verbindingszone.

•	 Tussen Keerbaan en Albertkanaal 
voorziet men bedrijven tot tégen het 
kanaal (LMB). Ongewenst, want dit 
deel van de Merriebeekvallei is nodig 
voor de verbinding met de Schijnvallei 
in Schilde.

•	 Vijvers voor natte natuur. Tussen 
Bunderweg en autosnelweg liggen 
vijvers	 (VYV).	 Mits	 een	 aangepast	
beheer en betere inrichting vormen 
deze een belangrijk moeras- en open 
watergebied, dat mooi aansluit op de 
bossen van Hogenaard.

Meer aandacht voor het ruime
•	 De	Keer	 is	 een	groot	 infiltratiegebied	

voor regen en draagt dus bij aan het 
milderen van de klimaatproblemen, 
plaatselijk én op ruimere schaal. Er 
moet ruimte worden voorzien voor 
natte natuur en grond- en opper-
vlaktewater moeten behouden 
blijven.

•	 Er	 wordt	 amper	 iets	 over	 uitstoot 
en verstoring door al die gebouwen, 
verhardingen, transporten en acti-
viteiten vermeld. Wat er in De Keer 
gebeurt, heeft echter invloed op de 
ruime omgeving en dat moet veel meer 
in de berekeningen worden opgenomen.

Kortom
De open ruimte in De Keer is het waard om 
niet op de schop te gaan voor de zoveelste 
industriezone, wegenis of de aanleg van 
leidingen. 
De natuur in en rond De Keer heeft nu 
vooral nood aan ruimte en versterking: 
grotere oppervlaktes, beter verbonden met 
natuurgebieden in De Keer zélf en daarrond: 
bossen van Ranst, Merriebeekvallei en 
Schijnvallei te Wommelgem.

De Vlaamse overheid besliste omstreeks 2000 om langs het Albertkanaal 
bedrijvenzones te ontwikkelen van Antwerpen tot voorbij Genk. Vele 
honderden hectaren grond werden aangeduid voor industrie. In onze 
regio zijn daarvan al enkele tientallen hectaren gerealiseerd. Dat 
betekent: wég open ruimte. Maar... een grote ENA-zone, De Keer, bleef 
onaangeroerd. Tot vandaag.

De Keer, plan met opmerkingen

ree (foto Kris ferdinand)

Steenuil (foto Paul Van Nederkassel)
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De Cherriekes doen dit jaar voor het eerst mee en zamelen geld 
in voor Fort 3 in Borsbeek. Ja, dat zijn wij dus: Carlien, Sofie en 
Joëlle.

Normaal zitten we samen op café, maar nu ontpoppen we ons 
tot heuse dagtrippers. Of daar zijn we in elk geval voor aan 
het trainen. Intussen weten we al het een en ander over goeie 
wandelsokken, treinstappers en wandelsnacks. Die 60 kilometer 
deze zomer komt dus 
helemaal goed. En het 
geld inzamelen? Daarbij 
kan jij ons helpen! Op 
onze expeditiepagina 
ontdek je welke acties we 
organiseren. Tegen een 
spontane gift zeggen wij 
natuurlijk ook geen nee.

Oké, je hoeft het niet 
voor onze mooie ogen 
te doen, dus misschien 
goed om weten waarom 
wij voor Fort 3 kozen. 
Ten eerste omdat het een 
heel mooi stukje natuur 
en een onderkomen voor 
vleermuizen, talloze 
vogelsoorten, Galloways, 
paddenstoelen en kalk-
minnende planten is. 
Ten tweede omdat het 
Fort zelf als oudste fort van de Grote Omwalling van Antwerpen 
een heel mooi stukje erfgoed is. Ten derde omdat wijzelf er 
gewoon heel graag wandelen. Enne, we zijn er vrij zeker van dat 
jij dat ook zal doen. Of misschien doe je dat al. In dat geval mag 
je gerust eens naar ons zwaaien als je ons tegenkomt.

Meer weten over onze expeditie? Dat kan via onze 
expeditiepagina (http://bit.ly/ExpeditieCherriekes), 
onze Facebookpagina en ons Instagramprofiel, 
beiden te vinden via @expeditiecherriekes.

Witte munt is een wollig behaarde tot 
70 cm hoge, overblijvende plant met een 
sterke muntgeur. Een deel van de haren is 
vertakt (loep!).
De bladeren zijn vrijwel ongesteeld en 
eirond tot langwerpig met afgeronde top 
of zijn kort toegespitst. De bladnerven 
zijn netvormig en op de bovenzijde 
van het blad duidelijk ingezonken. De 
bladrand is ondiep gezaagd tot gekarteld.

Bloemen
De bloemen staan in schijnaren aan het 
einde van de hoofdas en de zijtakken.
De schijnaren zijn opgebouwd uit schijn-
kransen die in de oksels staan van kleine 
schutbladen.

De bloemkelk is klokvormig met drie-
hoekige tanden. De bloemkroon is soms 
bleek lila maar meestal zo goed als wit.
Dit is een type 2 bloem waarbij de 

bloemen een verdiepte bloembodem 
hebben (zie tekening). De belangrijkste 
bestuivers zijn zweefvliegen, kort- en 
langtongige bijen en vlinders.

Biotoop
Witte munt houdt van min of meer open, 
zonnige plaatsen en een vochtige tot vrij 
droge, lemige en voedselrijke grond, die 
beïnvloed is door betreding of verwei-
ding. Matige bemesting vormt geen 
probleem.

Betekenis van de naam
De Latijnse naam “mentha” is een latini-
sering van de oude Griekse naam “mintha 
of minthê” wat munt betekent.

De soortnaam "suaveolens" komt van het 
Latijnse "suave" = aangenaam en "olens" 
van het werkwoord olere = ruiken. Dus: 
aangenaam ruikend, welriekend, geurig.

Bronnen

•		 Backer	C.A.,(2000),	Verklarend woordenboek 
van wetenschappelijke plantennamen, 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

WiTTe 
munT

 (menThA  
suAveOlens)

TeksT kaRL heLLemans

FoTo kRisTine WuyTs
Een volgende bewoner van de Bloemen-en insectentuin in Schildehof 
is de witte munt. Het is een lid van de lipbloemenfamilie die bloeit van 
juli tot oktober. De Rode lijst vermeldt de plant als bedreigd.

eXPeDitie 
nAtuuRPunt 2021

Heb je al gehoord van Expeditie Natuurpunt? Je weet wel, het jaarlijkse avontuur van Natuurpunt waarbij 
verschillende teams twee dagen wandelen, fietsen of kanovaren om geld in te zamelen voor een natuur-
gebied. Hieronder vragen we jullie aandacht voor twee initiatieven ten voordele van natuurgebieden in de 
Schijnbeemden, nl. Zevenbergenbos, Ranst en Fort 3, Borsbeek.

Zes (schoon-)broers en zussen kijken er volop naar uit om, 
na een digitaal jaar, voor een weekend de Limburgse natuur 
in te duiken tijdens Expeditie Natuurpunt 2021. Door onze 
deelname engageren we ons tot een financieel duwtje in de rug 
van het natuurgebied Zevenbergenbos.

Het wordt een stevige fysieke uitdaging met op 2 dagen tijd 
21 km kanovaren over de Maas, gevolgd door een wandeling 

van 40 km doorheen het 
Park Hoge Kempen.

Met deze uitdaging 
willen we in onze 
omgeving het prachtige 
Zevenbergenbos in 
Ranst ondersteunen. We 
wonen allen dicht bij dit 
unieke natuurgebied en 
wekelijks kan je ons daar 
al wandelend of joggend 
aantreffen. Iedereen 
heeft het afgelopen jaar 
kunnen ontdekken hoe 
heilzaam een stukje 
natuur dicht bij huis is. 

Natuurpunt kan dit jaar 
4,9 ha zeer waardevol 
bos bijkopen dat 
vroeger deel uitmaakte 
van het uitgestrekte 

kasteeldo mein Zevenbergen. De unieke flora van orchideeën, 
sleutelbloemen en bosanemonen wordt hiermee veiliggesteld.

Wil je onze expeditie ondersteunen om de uitbreiding van 
het Zevenbergenbos mogelijk te maken? Je kan ons volgen 
via https://expeditie.natuurpunt.be/project/29303.

Karlien, Herman, Michiel, Lore, Dries en Ellen

De cherriekes
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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 Geldende cOvid-mAATreGelen 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 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.

cursus: klimAATverkenner 
(rAnsT)

Heb je interesse in het veranderende klimaat en o.a. de gevolgen 
ervan, dan is deze cursus Klimaatverkenner zeker iets voor jou.
Natuurpunt werkgroep gidsen Zevenbergenbos organiseert een 
interactieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid, dit in 
samenwerking met Natuurpunt-CVN.
In 3 boeiende lessen en 1 excursie maak je kennis met het hoe 
en wat van het klimaat. Je krijgt inzicht in hoe de natuur op 
de klimaatverandering reageert, ook in je eigen tuin. Met tal 
van inspirerende ideeën kan je zelf aan de slag gaan en niet te 
vergeten: (h)eerlijke klimaatproevertjes.

Laat het niet aan je neus voorbijgaan en nodig geïnteresseerde 
buren, vrienden en familie mee uit.

Les 1 - Wat is het klimaat en hoe is het gewijzigd?
Les 2 - Gevolgen van klimaatverandering voor de natuur 
 (o.a. in je achtertuin).
Les 3 - Samen voor inspirerende & duurzame oplossingen.
Les 4 – Wandeling doorheen het Zevenbergenbos met 
 (h)eerlijke klimaatproevertjes.
Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 36,00€ (leden en 
niet-leden).
Aantal plaatsen: 23
Start van de cursus: maandag 27 september 2021
Inschrijven en alle praktische informatie via 
www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-klimaatverkenner-ranst-44997
Organisatie: Natuurpunt Schijnbeemden i.s.m. de werkgroep 
Gidsen Zevenbergenbos

cursus: zOOGdieren 
(WijneGem)

Wist je dat er in onze Vlaamse natuur ongeveer 70 wilde 
zoogdiersoorten rondlopen, -zwemmen of –vliegen? Net als 
wij hebben ze een constante lichaamstemperatuur en brengen 
ze levende jongen ter wereld, die ze met de grootste zorg 
omringen. 

Tijdens de zoogdierencursus “full option” combineert lesgever 
Joeri Cortens theorie met de belangrijkste methoden om deze 
geheimzinnige dieren te inventariseren. Hij licht dus niet alleen 
de soorten en hun levenswijze toe, maar we gaan ook vleer-
muizen beluisteren met een bat-detector, braakballen pluizen, 
muizen vangen met live-traps en spoorzoeken.

Duik mee de nacht in en laat je onderdompelen in de wondere 
wereld van onze zoogdieren.

Als dit je aantrekt, wacht dan niet met inschrijven, want de 
plaatsen zijn beperkt. 

Prijs: De inschrijvingsprijs is 72 euro voor leden van 
Natuurpunt. Niet-leden betalen 80 euro.
Aantal plaatsen: 20
Startdatum: vrijdag 3 september 2021
Inschrijven en alle praktische informatie via 
www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-zoogdieren-wijnegem-46510 
Organisatie: Natuurpunt Schijnvallei (info@schijnvallei.be) 

hooiland meertje (foto hilde van der hallen) jonge haas (foto maxime De Dycker)

Dinsdagse 
natuurwandelingen

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

Vrijdagse inventarisaties 
en monitoring

Inventarisatie en/of monitoring 
van vegetaties door de werkgroep 
hebben meestal plaats op vrijdag-
voormiddag van 9u30 tot 12u30. We 
starten op vrijdag 2 april 2021 en 
gaan ermee door tot en met vrijdag 
3 september 2021. Voor het seizoen 
2021 staat o.a. de inventarisatie van 
Hof De Bist in Ekeren en Park Bouckenborg in Merksem op 
het lijstje. In deze gebieden hebben we al een keer een planten-
opname gedaan in 2015. Een nieuwe inventarisatie kan interes-
sante data opleveren voor het voortzetten of aanpassen van het 
huidige beheer. 

Flora-evaluatie nieuwe gebieden 
Schijnbeemden

Uiteraard gaan we ook verder met de door de corona-
epidemie afgebroken inventarisatie van de recent door 
Natuurpunt Schijnbeemden verworven natuurgebieden: 
Gravinnenbos, Laaghaarse beemden, De Inslag, Putse Heide, 
enz..
Alle	geïnteresseerden	zijn	van	harte	welkom	op	onze	dinsdag-	&	
vrijdagexcursies, ook absolute beginners.

Praktisch

Inschrijven voor de activiteiten is VERPLICHT bij Staf Brusseleers 
via colybia@telenet.be of via 0479/31.08.28. Het aantal deelne-
mers wordt beperkt en de geldende coronamaatregelen worden 
opgevolgd. Je kan Staf Brusseleers ook contacteren om op de 
mailinglijst geplaatst te worden, je ontvangt dan elk weekend een 
e-mail met de geplande activiteiten van de week erna.
Specifiek voor info over lichenen kan je terecht bij Karl Hellemans, 
karl.hellemans@telenet.be of bellen naar nummer 03/383.26.58.

Avondwandelingen

Zoals vorige jaren staan er in 2021 weer 4 avondwandelingen 
op het programma van de Planten- en zwammenwerkgroep. 
Ook voor deze activiteiten is inschrijven VERPLICHT en is het 
aantal deelnemers beperkt. (zie vorige alinea)

De eerste avondwandeling heeft plaats op woensdag 28 april 
2021. We bekijken de voorjaarsflora op het domein van de Paters 
van Scheut. Samenkomst om 19u30 op de parkeerplaats van het 
Missiehuis van Scheut, Brasschaatsebaan 126, te 2970 Schilde 
(https://goo.gl/maps/BlfRq). Einde rond 21u30. 

De tweede avondwandeling heeft plaats op woensdag 9 juni 
2021. We bezoeken het natuurgebied De Rundvoort gelegen 
vlak naast het Groot Schijn. We komen samen om 19u30 op de 
hoek Bredabaan/Rundvoortstraat te Oelegem. 
Zie link: https://goo.gl/maps/vJ5wRWkWJKL2. Attentie! 
Bij nat weer zijn laarzen noodzakelijk. Einde rond 21u30.

De derde avondwandeling gebeurt op woensdag 14 juli 2021. 
We gaan de flora en fauna in De Pont bewonderen. Samenkomst 
om 19u30 aan de Oranjerie van Schildehof, De Pont 45 te 
Schilde. Zie link: https://goo.gl/maps/rkFKVf8Jydo. 
Einde rond 21u30. 

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

AcTiviTeiTen PlAnTen- & zWAmmenWerkGrOeP 
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beGijn le bleu - fWieT! fWieT!
nATuurPunT en heT 
GemeenschAPscenTrum 
’T GAsThuis zOrGen sAmen 
vOOr een erG leuke 
GeGidsTe WAndelinG 
in heT PArk WijneGemhOf.

Fwiet! Fwiet! is de naam van de podcast over vogels in de Lage Landen van Begijn Le Bleu 
die enthousiast werd onthaald door media en publiek. Nu gaat de comedian de baan op om te 
vertellen over de kick van het vogelspotten. Aan de hand van zijn verencollectie heeft hij het 

over de waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten.

Een gepassioneerd verteller over zijn muze: de natuur.
De Morgen: “Een toppodcast van Begijn Le Bleu over vogels. Trek je regenlaarzen aan, 

download Fwiet! Fwiet! En haal de dagtripper in jezelf boven”

Zin in Zomer: “Charmante gast, rasverteller, gepassioneerd vogelaar: dé verrassing op 
Zin in Zomer was Begijn Le Bleu... Hoogvlieger!”

Voor iedereen vanaf 10 jaar.
Honden kunnen helaas niet mee!
Wanneer: Pinkstermaandag 24 mei 2021 om 9u, 11u of 13u
Waar: Samenkomen op het Marktplein van Wijnegem
Prijs: 6 euro (5.euro voor leden Natuurpunt)
Tickets via https://gasthuis.wijnegem.be/programma
Inschrijven verplicht
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AGendA 
• AcTiviTeiTen •

> Activiteiten Planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

AprIL
ZonDag 25 aprIl: 
Lentewandeling Zevenbergenbos; 
10u-12u30
Vertrek aan kasteel Zevenbergen, Ranst
Info: michel.levens@skynet.be

WoensDag 28 aprIl: 
Avondwandeling Planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

meI
maanDag 24 meI: 
Fwiet Fwiet met Begijn Le Bleu 
(zie pag. 20)

DInsDag 25 meI: 
Start cursus Zomerbloeiers (volzet)

JuNI
WoensDag 9 junI: 
Avondwandeling Planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

ZonDag 13 junI: 
Zomerwandeling Zevenbergenbos; 
10u-12u30
Vertrek aan kasteel Zevenbergen, Ranst
Info: michel.levens@skynet.be

ZaT. 26 & ZonDag 27 junI: 
Expeditie Natuurpunt (zie pag. 17) 

JuLI
ZonDag 4 julI: 
Zomerbar Zevenbergenbos; 13u-17u
Schuur Drogenhofhoeve, 
Schawijkstraat 105, Ranst

WoensDag 14 julI: 
Avondwandeling Planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

AuGustus
ZonDag 1 augusTus: 
Zomerbar Zevenbergenbos; 13u-17u
Schuur Drogenhofhoeve, 
Schawijkstraat 105, Ranst

september
VrIjDag 3 sepTember: 
Start cursus zoogdieren (zie pag. 18)

maanDag 27 sepTember: 
Start cursus klimaatverkenner 
(zie pag. 18)

OktOber
Noteer alvast in je agenda: 
ZonDag 10 okTober, 
Daguitstap naar de Uitkerkse polder

beheer kern de drie beemden
Werkdag in de Beemdkant, Het Veer, 
De Rundvoort of De Pont
9u-12u30, locatie op te vragen
Info: jan.dewilde@hotmail.com  
(0475.50.08.80)
Op zaterdag: 24 april, 29 mei, 26 juni, 
31 juli
Wekelijks op donderdagvoormiddag

beheer kern zevenberGenbOs
9u-12u, samenkomst Drogenhofschuur, 
Schawijkstraat 105, Ranst
Info: John Maes 03 485 73 79
Op zaterdag:3 april, 5 juni, 3 juli, 
7 augustus
Wekelijks op maandag

beheer kern schilde
Werkdag in één van de reservaten in 
Schilde
9u-12u30, locatie op te vragen
Info: Erik Daems (dejoz@telenet.be) of 
Lode Rubberecht (lode.rubberecht@
skynet.be) of Lode 0475 57 80 24
Op zaterdag: 10 april, 8 mei, 12 juni, 
10 juli
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
Op zondag: 11 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 
1 augustus

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 Geldende cOvid-mAATreGelen 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 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.

Uw biologische hoevewinkel
Een groot aanbod aan biologische producten
Kraakverse groenten, vele recht van ons eigen Dobbelhoeveveld
Heerlijke kazen en dagverse rauwe melk
Vlees van Dubbel Doel

OPEN
dinsdag: 08u30 - 13u00
woensdag: 08u30 - 16u00
donderdag: 13u00 - 18u00
vrijdag:  13u00 - 18u00
zaterdag: 08u30 - 13u00

Goorstraat 43, 2970 Schilde - www.dobbelhoeve.be - info@dobbelhoeve.be - 03/383.07.82
join us on Facebook Instagram
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het Schijn aan De rundvoort 
(foto hilde van der hallen)

Zevenbergenbos 
(foto john maes)

Sneeuw op het Veer 
(foto Katrien berckmoes)


