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Nummer 37 – oktober 2020
Beste Vrienden,
Vandaag 22 september en die zomer weet maar niet van ophouden. En toch… Wanneer je s ’morgens in het
prille morgenlicht het park binnen komt wandelen voel je dat de herfst het nu wel heel snel gaat overnemen.
Wat mezelf betreft vind ik dat een prima vooruitzicht hoor, want die zomer is de laatste jaren wel echt een
beetje het baldadige en gedragsmoeilijke kereltje van het vierseizoenenclubje.
Puur pestgedrag was het om me bijna zes maanden lang dagelijks met tuinslangen en zwenksproeiers te
laten zeulen. Een paar intens gespierde hittegolven, een niet aflatende droogte, een versleten
grondwaterpomp en twee ondergrondse leidingbreuken slaagden erin om wat ooit “gezellig en gezapig
tuinieren” was te veranderen in een stevige uithoudingssport! Tja… Bloedhete droge zomers en zachte natte
winters…
Het wordt er niet echt makkelijker op om elk jaar opnieuw een juweeltje van een oranjerietuin af te leveren.
Afgaande op die talrijke Google-recensies en mooie complimenten die bezoekers ons gedurende de hele
zomer gaven, zijn we daar blijkbaar alvast opnieuw 100% in geslaagd en natuurlijk gaan we dat zo trachten te
houden. We blijven de volgende zomers anticiperen met meer droogtebestendige planten, mulchbedekking
aanbrengen, vroeger starten met planten in het voorjaar en onze watervoorziening moderniseren en
perfectioneren. Als we ons dan met zijn allen ook nog engageren om onze geliefde planeet wat meer te
respecteren, geraken we zo hopelijk weer helemaal op het goede spoor.
En dan hadden we nog een ander baldadig kereltje op bezoek de hele zomer, genaamd “corona”. Zoals jullie
wel weten is hij er normaal gezien specialist in om alles tot stilstand te brengen, maar niet wanneer je een
openbaar park in de aanbieding hebt. Stevig wat afgewandeld en gekuierd werd er de afgelopen maanden en
dan is het best uitdagend en fijn om samen met onze vele vrijwilligers en fijne collega’s er naar te streven jullie
een mooi, kwaliteitsvol park als Vordenstein te kunnen aanbieden. Mooie natuur en rust werkt erg helend in
deze moeilijke tijden en daar helpen we met veel plezier een handje aan mee.
Kom binnenkort zeker nog eens een keertje langs voor een frisse, nevelige herfstwandeling doorheen
ritselende bladeren! En neem de kindjes mee, want … jawel … de kastanjes komen eraan!
Dirk
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De grond
onder de voeten
wordt anders.
Een nieuwe geur
beweegt onzichtbaar
door de bomen.
Sporen van gedachten
rusten onder het gras.
De aarde bewaart
hun vrucht. De lucht
wordt anders. Het leven
gaat bedaarder voort.
Straks is het avond,
het licht gaat vroeger aan.
Er zijn nog wegen,
er zijn nog dromen.
Iemand zegt iets aardigs.
Maar, niemand die het hoort.
Hanneke Bocken
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Nieuwtjes uit Vordenstein en het Peerdsbos
Zen en spel in de vijvertuin
Vele van onze bezoekers vinden het fijn dat er steeds weer wat nieuws te zien is in het park en jawel hoor,
ook nu hebben we weer niet bepaald stilgezeten.
Vooral aan de vijvertuin zijn er dit jaar stevige verbeteringen uitgevoerd.
Een gloednieuwe, organisch vormgegeven pergola werd afgelopen winter in elkaar gestoken.
Vanaf het voorjaar zijn we dan aan het werk gegaan met het op punt zetten van de beplanting errond en met
de omvorming ervan tot het mooiste openbare picknickplekje van de gemeente.
De kers(en) op de taart zijn ongetwijfeld de twee zalige hangbankjes die er een maand geleden aan werden
toegevoegd. Onze vrijwillige vakmannen hebben deze helemaal eigenhandig ontworpen en gebouwd. Kom ze
zeker een keertje uittesten en een uniek “zenmomentje” aan onze vijver ervaren. Mogelijk moet je wel even je
beurt afwachten, want ze zijn ondertussen supergeliefd bij de bezoekers.

Ook aan de tuinvijver verscheen in het voorjaar een nieuw wilgenspeelhutje voor de kinderen.
Onze vrijwilligsters gingen aan de slag met wilgentwijgen en oude fietsenvelgen waar je door moet kruipen om
binnen te kunnen. Eens je dan binnen bent, kan je lekker stiekem samenzitten op de kleine paddenstoelzitjes
en vanuit dit groene wereldje de andere mensen beloeren.
Op de foto die ons spontaan werd toegezonden, zien jullie dat “de ook al wat grotere kindjes” heel enthousiast
zijn. Laatst zag ik zelf een opa en oma lekker keuvelen op de paddenstoeltjes terwijl de kleinkinderen aan het
smeken waren om eruit te komen en die beloofde pannenkoek te gaan snoepen.
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Ook in de omgeving van de kruidentuin zijn er alweer mooie dingen gebeurd. De oude afgeleefde poort en
afsluiting werden volledig vervangen door een gloednieuw zelfgemaakt en kwaliteitsvol exemplaar uit ons
vakkundig vrijwilligersatelier. Ongelooflijk wat die mannen presteren!
Ook de poort aan de kwekerij en het berghok van de moestuinders is vernieuwd. De ‘tijdelijke’ poort die Dirk in
elkaar timmerde heeft meer dan 10 jaar dienst gedaan. Wim en Sabrina (Cook and Herb) hebben ook een
nieuwe poort gekregen in hun magazijn en serre.

Het was een stevige uitdaging om de meer dan 300 dahliacultivars geplant te krijgen in volle coronacrisis
(maart-april). Maar jawel hoor, ze staan ondertussen volop te schitteren in de tuin!
Kom zeker nog een keertje kijken alvorens ze weer uit de grond gehaald worden bij de eerste nachtvorst.

Onze bijenhal in de tuin is voorzien van een nieuwe dakbedekking. De oude was niet meer waterdicht. Spijtig
genoeg kon het bestaande groendak niet gerecupereerd worden. Het nieuwe groendak is opgebouwd uit
afneembare cassettes met sedumplanten. Een systeem dat nu veel gebruikt wordt zodat bij eventuele
problemen met de dakbedekking het groendak gemakkelijk kan worden afgenomen en teruggeplaatst worden.
Het houtwerk binnen in de bijenhal, waar de bijenkasten staan, is voorzien van een laag nieuwe lijnolie. De
bijenhal kan er weeral een tiental jaar tegen.

Afbraak
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Aan het koetshuis van Vordenstein worden de
tractoren en machines gestald en zijn eveneens de
refter en het bureau gevestigd. We hebben er sinds een
zestal jaren ook een vrijwilligerslokaal waar we
samenkomen en middagpauze houden met onze vele
vrijwilligers. Het lokaaltje zelf is erg gezellig, maar nogal
aan de kleine kant voor de vele enthousiastelingen die
er dagelijks gebruik van maken.
Daarom werd dit jaar geïnvesteerd in een zon-regen
luifel waar we het grootste deel van het jaar onder
kunnen samenzitten. In het begin van het voorjaar werd
hij geplaatst, wat achteraf gezien de COVID-crisis een
ideaal moment bleek om veilig in de buitenlucht de
nodige dingen te kunnen laten doorlopen. Iedere
vrijwilliger heeft daar een comfortabel eigen tafeltje in openlucht en toch zitten we gezellig samen.
Het Vordenstein-team is één van de eerste ploegen bij het ANB die bij de
vervanging van een oude dienstwagen resoluut heeft gekozen voor een
ecologisch alternatief. Sinds een maand zijn we namelijk de trotse
gebruikers van een Renault Kangoo Z.E.
Dit elektrisch aangedreven broertje van het u wel bekende model komt
ons goed van pas voor de vele wat lichtere taken. Voor het dagelijkse
veldwerk dat we verrichten blijven de dieselwagens echter ook nog
steeds wel noodzakelijk.
Best een erg fijn gevoel om met een CO2-vrije auto te kunnen rijden.
In het park kon je afgelopen zomer genieten van een vrolijke bonte mengeling akkerbloemen die ingezaaid
werden aan de twee ronde punten met de vazen. Menig fotootje is daar door onze bezoekers al genomen. Het
is een nieuwe invulling nadat de buxushaagjes die er vroeger stonden werden geveld door de buxuskever.
Ondertussen werden de bloemen gemaaid en te oordelen aan het aantal zaailingen die er nu verschijnen, ziet
het er alvast weer veelbelovend uit voor volgende zomer.

Aan de inrit van onze parking hebben de mannen van Donkergroen 40 m²
extra klinkers gelegd. Vroeger werd hier altijd het dolomiet weggereden bij
het indraaien van parking. Dit zorgde telkens voor diepe putten, met de
nodige wateroverlast bij regenweer. Gedaan met deze problemen in de
toekomst.
Het onderhoudscontract van Donkergroen is sinds juni 2020 nog met een
jaar verlengd. Ondertussen is deze firma voor het derde jaar achtereen
onze onderhoudsfirma. Ze leveren prima werk en voelen zich ondertussen
mee betrokken bij het dagelijks onderhoud in Vordenstein en Peerdsbos.
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Zowel in Vordenstein als in domein Ertbrugge (dat we met onze ploeg
ook beheren) kregen onze nieuw aangeplante dreven ook dit jaar de
vereiste begeleidingssnoeibeurt.
Als jonge bomen in een dreef zijn gevestigd en beginnen te groeien,
moeten ze om de 2 à 3 jaar een begeleidingssnoei krijgen. Dit kan
best gebeuren tussen Sint-Jan (24 juni) en eind september. Rond
deze tijd is de sapstroom van de boom niet meer zo actief voor
vervoer van suikers naar de bladeren (en vervolgens groei) van de
boom, maar nog wel voldoende actief om wonden (gemaakt bij het
snoeien) snel af te grendelen met wondweefsel. Begeleidingssnoei
heeft, zoals het woord het zegt, de bedoeling de boom te begeleiden
naar een mooie volwassen dreefboom. Je houdt dit dus vol tot je
bomen de gewenste takvrije stamhoogte hebben.
Tijdens elke snoeibeurt streef je ernaar een boom te maken met een
"De Koenraad"
mooie rechte spil. Je verwijdert alle dubbele toppen en storende of
kruisende takken. Gouden regel is wel dat je per beurt niet meer dan
twintig procent van de bladmassa mag wegsnoeien.
Al dit professioneel snoeiwerk wordt reeds jaren uitgevoerd door “de Koenraad” (ex-collega en sindsdien heel
actieve vrijwilliger). Sinds dit jaar heeft hij welkome bijstand van (een al even enthousiaste en actieve
vrijwilliger) “den Tobe”.
In Peerdsbos heeft de sociale werkplaats van Manus de dreven verder vrijgemaakt van houtige gewassen.
Het zal al wel opgevallen zijn dat de dreven nu terug meer tot hun recht komen. Een veertigtal (dode)
dreefbomen hebben we voor de veiligheid van de wandelaar ingekort.
Waar men gaat langs Vlaamse wegen…
Komt men spijtig genoeg afgedankte mondmaskers tegen. Waar we
tot maart dit jaar voornamelijk blikjes, lege flesjes en zakdoekjes
moesten rapen, vinden we nu ook de typische mondmaskers en
sporadisch weggegooide latex handschoenen. Misschien zijn ze
verloren uit een broekzak of erger … gewoon weggesmeten! Als er
een selectie moet gemaakt worden van foto’s die 2020 typeren, zal
een foto van een weggegooid maskertje niet ontbreken, vrezen we.
Het is ongetwijfeld een absolute minderheid van onze fijne
bezoekers die zich daaraan bezondigt, maar ze verpesten het wel
stevig voor hun medewandelaars en de omliggende natuur. Draag
dus zorg voor ons mooie park en laat alsjeblieft geen afval achter!
Tegenover een triestig verhaal als dit staat er gelukkig toch ook weer positief nieuws.
Toen we in maart de eerste mondmaskers en handschoenen zagen rondslingeren, was
ook onze frequente bezoeker-wandelaar Fons Daems stevig verontwaardigd. In plaats
van bij de pakken te blijven zitten, kwam hij ons vragen om een vuilknijper en stelde hij
zijn plan voor om meermaals per week tijdens zijn wandeling alle sluikstort te
verzamelen. Sindsdien ligt er twee keer per week een keurig zakje verzameld sluikstort
voor ons klaar.
Wat ons betreft een heel groot applaus voor “de Fons”!
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Hoe gaan we dit uitleggen

Dirk Vanhimbeeck

Onze toekomst op een steeds warmere aarde
In een toch wel wat uitputtend duel met steeds meer gespierde
hittegolven liep ik ook deze zomer alweer dagelijks doorheen onze
mooie oranjerietuin te zeulen met tuinslangen en zwenksproeiers.
Vlotjes zagen we weer het ene na het andere warmterecord
sneuvelen.
Je kan het blijven ontkennen of negeren, maar ergens weten we het
ondertussen allemaal wel, hè? Die klimaatopwarming komt steeds
heftiger op onze voordeur kloppen. En nee hoor, we hebben niet veel
zin om eens te gaan kijken wie er op bezoek komt.
Zo gaat het ook met de vele boeken en artikels die over dit onderwerp
verschijnen. Er is al zoveel kommer en kwel en er zijn heus wel fijnere
dingen om te lezen. Dat heb ik ook hoor, maar zelf wou ik toch wel wat
beter weten hoe we er momenteel voorstaan en hoe we er in de
toekomst alsnog wat aan kunnen verhelpen.
Natuurlijk kunnen we de komende jaren de tuin trachten aan te passen met bodembedekking,
droogtebestendige planten en meer schaduwhoekjes en daar zijn we ondertussen ook al enige jaren volop
mee bezig, maar alsnog merk ik dat we steeds meer en meer water moeten oppompen om ervoor te zorgen
dat de oranjerietuin zo een fijne en bloemrijke plek blijft.
Zodus, in mijn zoektocht naar een boek dat me met deze hulpeloosheid wat zou kunnen bijstaan, kwam ik dat
van Jelmer Mommers tegen. Het sprak me aan omdat het volgens de recensies beloofde alsnog een hoopvol
boek te worden.
Mommers beschrijft twee toekomstscenario’s. Eén waarbij we de
boel op zijn beloop laten en één waarbij we ‘groene’ keuzes maken.
We zitten dan al ruimschoots in deel twee en vooralsnog biedt het
boek weinig overtuiging om nog enigszins hoopvol te worden. Dat
verandert vooral met zijn tweede toekomstscenario waarin de Great
Turn heeft plaatsgevonden en een herbebossing onderdeel van de
oplossing blijkt.
Onze hoop krijgt verdere ruggensteun in deel drie, waarin onder
andere de Urgenda-klimaatzaak aan bod komt en welke
precedenten dit voor de toekomst kan hebben. Ook geeft Mommers
kleine keuzes aan, die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn.
Herbebossing is een deel van de oplossing
Goed geschreven en het leest lekker door. De stijl is vlot en het taalgebruik gemakkelijk, wat het boek
toegankelijk maakt voor een grote groep geïnteresseerden. Tegelijkertijd doet die vlotte stijl ook wel een beetje
afbreuk aan de ernst van het onderwerp. Uiteindelijk blijkt het inderdaad een hoopgevend boek, maar wel met
de boodschap dat er stevig werk aan de winkel is. Zeker ook lezen om inspiratie op te doen over jouw rol in
het klimaatdebat!
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Vordenstein (nog meer) geliefd in tijden van Corona

Paul Lathouwers

Tijdens de maanden februari, maart en april 2020 hebben we onze tellers aan de poorten wekelijks
opgenomen om het aantal bezoekers van nabij te kunnen volgen. Hierbij wat cijfers om een beeld te krijgen
van hoeveel bezoekers we ontvangen hebben de laatste maanden en ook een vergelijking te maken met het
jaar 2019.
• In 2019 hadden we van eind maart tot eind april zo’n 13750 bezoekers. In dezelfde periode in 2020
tijdens de coronacrisis hebben we een 27450 bezoekers geteld. Zo goed als het dubbele. De
weekends blijven nog altijd het drukste moment op Vordenstein.
• Enkele uitschieters:
o In het weekend van 21 en 22 februari 2020, toen de parking, tuin en taverne nog open waren,
stond onze teller op 1600 bezoekers per dag.
o Na het sluiten van parking, tuin en taverne halen we in het weekend van 21 en 22 maart nog
1200 bezoekers per dag. Met weekdagen erbij komen we aan een gemiddelde van
875 bezoekers per dag.
• In april halen we nog een gemiddelde van 750 bezoekers per dag. De tuin en de parking zijn dan al
terug open.
• Op het einde van dit jaar kunnen we nog een juistere analyse maken, maar alles wijst erop dat we naar
het dubbele en meer gaan van het aantal bezoekers van 2019. In 2019 hadden we ongeveer 130 000
bezoekers (350 bezoekers per dag). Als het zo doorgaat, en dat ziet er ook zo uit, gaan we dit jaar
naar de 260 000 bezoekers (730 bezoekers per dag).
Voor diegenen (in de politiek) die nog niet overtuigd zijn dat groen belangrijk is voor iedereen (en mogelijk ook
stemmen kan opleveren) is dit overtuigend cijfermateriaal!

Herfst in Peerdsbos

Ingrid Van Ravenhorst

En toch gaat de natuur zijn gewone gang. Ze blijft
onverschillig onder al de onheilsberichten van
coronabesmettingen, opwarming en hittegolven. Dit
mooie porseleinzwammetje (Oudemansiella mucida)
doet gewoon wat het in de juiste omstandigheden
altijd heeft gedaan: namelijk uitgroeien en sporen
verspreiden om bij een volgende herfst op een andere
plaats weer uit een stronk hout te komen. Het is een
ongelooflijk teer zwammetje dat nat glimmend oplicht
op het donkere hout. Een porseleinzwam tast alleen
hout aan dat al verzwakt is (vaak beuk). Gezonde
bomen ondervinden weinig hinder van de zwam.
Uit de porseleinzwam wordt het middel tegen
schimmels oudemansine A gehaald. Deze stof kan bij
huidziektes ingezet worden. De hoed is eetbaar, maar
niet erg smakelijk. Gewoon afblijven en bewonderen!
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Natuurlijk tuinieren

Met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein

Een moeilijke start
Het voorbije plant- en zaaiseizoen verliep niet zo soepel als gehoopt. Mulchen
en zaaien is een combinatie waarin ik nog hard zoekende ben. Het resultaat
van mijn zaaibeurten was een beperkte opkomst van zaailingen, maar ook
onregelmatig in de tijd. Het gebeurde dat na verschillende weken plots nog
zaailingen kiemden maar dat ik op die plaats al iets anders had geplant
vanwege de slechte opkomst van de gezaaide groenten.
De sluimererwten, dat was ook een ongezien verhaal. Al verschillende jaren
plant ik mijn erwtjes naast een draad om ze naar boven te leiden. Geheel in de
stijl van natuurlijk tuinieren plaatste ik hierbij geen enkele bescherming. Het
eerste zaaisel begon boven te komen, maar op een dag verdwenen mijn jonge
zaailingen. Dan maar anders geprobeerd, de erwtjes voorgezaaid in potjes en
de mooie jonge plantjes naast de draad uitgeplant. Op enkele dagen tijd waren
echter ook deze verdwenen. Dan nog eenmaal geprobeerd om ter plaatse te
zaaien, maar ook ditmaal alweer zonder succes. Een proces dat al
verschillende jaren probleemloos verloopt faalt plotseling en dus moeten we op
zoek naar oplossingen (beschermingsnetten), want sluimererwten blijven hoog
op onze verlanglijst staan.
Het verhaal van de sluimererwten is verder door te trekken naar het andere vroege plantgoed. Veel van de
jonge plantjes werden belaagd door allerlei mee-eters. Zij kregen een onzekere toekomst en verdwenen als
voedsel voor muizen, slakken, vogels en andere belagers. Dan toch maar enkele principes opzijgeschoven en
gaan werken met netten en (ecologisch verantwoorde) slakkenkorrels om het jonge plantgoed te beschermen.
Ook de muizenvallen nog eens opgesteld en zo een deel muizen kunnen verwijderen. Wanneer de planten
dan wat volume kregen, ben ik dapper geweest en heb ik de netten verwijderd, want tuinieren onder netten
vind ik zeker naar onkruidbestrijding toe een vervelende klus. (Als je netten gebruikt, sluit ze dan steeds
zorgvuldig af zodat er geen vogels in verstrikt raken.)
Bij natuurlijk tuinieren is er een vrij groot verloop van aanplanten.
De vrij gekomen plaats van de geoogste groenten tracht ik zo
vlug mogelijk te vullen met nieuwe plantjes. Opmerkelijk was dat
bij het planten tussen bestaande begroeiing er veel minder uitval
van het jonge plantgoed was. De kale tuin van het voorjaar gaf
dus veel meer slachtoffers dan een meer ingegroeide moestuin.
Bij de eerste plantbeurt waren sla en kolen zonder afdeknet niet
in leven te houden. Er was veel schade aan de bonen, met tot
1/3 verlies, en bij de pompoenen ging ¼ van de planten verloren.
Ook de selder, peterselie en bieten hadden slechte resultaten.
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Het tweede gedeelte van het seizoen is dan gelukkig heel wat beter gegaan. Het lijkt wel of er meer
ecologisch evenwicht in een zomerse volwassen moestuin zit tegenover de prille pionierssituatie in het
voorjaar. Wat uitgeplant werd in de tweede ronde had een meer dan aanvaardbaar verloop zodat onze
moestuin toch nog een beetje (veel) resultaat geeft.

Aardappelen
Voor het tweede jaar op rij leg ik mijn plantgoed van aardappelen gewoon boven op de grond en leg daar wat
mulch over (afgevallen bladeren die op een hoop overwinterd hebben). Vorig jaar had ik met deze manier van
werken een vrij goede oogst. Dit seizoen werkte ik met wisselend succes. Er waren planten die na de eerste
maal aanaarden (met bladmulch) niet meer boven kwamen. Een ander deel van de planten ondervond daar
duidelijk geen last van en gaf een behoorlijke opbrengst. Weer een punt om volgend jaar mee aan de slag te
gaan en verder te groeien in de boeiende wereld van natuurlijk tuinieren.
Nu het einde van het seizoen nadert en we nog volop aan
het oogsten zijn, kijk ik toch met een tevreden gevoel
terug op het voorbije seizoen, vastbesloten om volgend
jaar nog beter te doen. Want jawel, ook in de winter heb ik
veel plezier van een moestuin. Dan ga ik weer aan het
plannen en afwegen, opnieuw verlekkerd uitkijkend naar
die moedige eerste zaailingen in het prille voorjaar.
Geniet van je tuin.
Beste groeten,
Walter

Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos
Gevleugelde nieuwkomers

Gerrit Huybreghts

In juni van dit jaar werd in Vordenstein voor het eerst de knautiabij
(Andrena hattorfiana) waargenomen. De soort is zeldzaam en wordt gevonden in
Haspengouw en in de streek van de Grensmaas in Limburg. Verleden jaar dook de
soort op in de provincie Antwerpen, voor het eerst sinds 40 jaar. De knautiabij verzamelt
uitsluitend stuifmeel op de knautiabloem, die we volop vinden in de tuin.

Een andere fijne waarneming betreft de blauwzwarte houtbij (Xylocopa violacea)
De blauwzwarte houtbij wordt twee tot bijna drie centimeter lang en is alleen al aan de
grootte te herkennen. ook de kleur is opmerkelijk voor een bij: zwart met een sterk
iriserende paarse glans. Met name in het zonlicht lijkt het insect eerder paars dan zwart
van kleur, vooral de vleugels. In Nederland en België staat de soort te boek als eerder
zeldzaam.

Een nieuwe vlinder voor Vordenstein is de zeldzame kleine parelmoervlinder
(Issoria lathonia).
Dit jaar zijn er 3 waarnemingen geweest in mei, juni en september.
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Een boommarter op Vordenstein

Gerrit Huybreghts

Op het domein Vordenstein staat een aantal wildcamera’s geïnstalleerd. Het is de bedoeling om via deze
camera’s het doen en laten van verschillende dieren te volgen. Oorspronkelijk wilde men een overzicht krijgen
van de activiteiten van de muntjak, een Chinees hert dat zich verbreid heeft over Vlaanderen. Maar ook
andere dieren duiken voor de camera op. Op 10 mei van dit jaar nam één van de camera’s een foto van een
boommarter. De boommarter is één van twee sterk gelijkende soorten, de boommarter en de steenmarter. Het
meest opvallende verschil is de kleur van de borst, die wit is bij de steenmarter en geel bij de boommarter. De
boommarter is echter zeer zeldzaam in Vlaanderen; in Wallonië is de soort beter ingeburgerd.

Boommarter

Steenmarter

Toen in 2010 de provincie Antwerpen haar rapport met een lijst van prioritaire soorten opstelde werden voor
de zoogdieren de waterspitsmuis, vleermuizen als groep en de boommarter opgenomen in de lijst. Op dat
ogenblik was in Vlaanderen voortplanting vastgesteld rond Sint-Niklaas en in de provincie Antwerpen in de
regio Kalmthout-Brecht, die nu nog altijd een belangrijke vestigingsplaats is voor de soort. Sinds 2010 is het
aantal boommarters in Vlaanderen langzaam maar zeker toegenomen; de soort schijnt het trouwens over heel
België stilaan beter te doen. De website waarnemingen.be meldt voor 2019 in België 431 waarnemingen van
boommarters in 82 gemeentes. De soort blijft zeldzaam. Ter vergelijking: er waren 3026 waarnemingen van
steenmarters in 360 gemeentes. De soort is territoriaal en overwegend ‘s nachts actief, al zijn er af en toe ook
waarnemingen overdag.
Het rapport van de provincie Antwerpen meldt als voornaamste knelpunten
voor de boommarter “kleine en versnipperde bosgebieden en een hoge
verkeerssterfte”. Er zijn inderdaad veel verkeersslachtoffers en die leveren
meestal de eerste gegevens over de aanwezigheid van de boommarter. Zo
kan de uitbreiding van de populatie op de Kalmthoutse heide gevolgd
worden aan de hand van dode dieren. Aan de Nederlandse kant van de
grens werden tussen 2012 en eind 2016 reeds 8 verkeersslachtoffers
gevonden; aan de Vlaamse kant werden tussen juni 2014 en september
2016 ook 8 dieren doodgereden, waarvan 2 in Brasschaat. Ondertussen
werden ook meer marters via cameravallen gezien. In 2017 werden
boommarters gefilmd in Zoersel, Hingene en Willebroek. In Essen en
Zandvliet kwamen er wel weer slachtoffers onder een auto terecht.
Datzelfde jaar kwamen in Brasschaat twee dieren om in het verkeer.

Verkeersslachtoffer ingezameld te
Brasschaat door Lucas Bergmans op
15/07/2017

Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) voert autopsies uit bij de dode dieren die aangeleverd
worden. Bij tien autopsies van dieren uit 2017 en voorgaande jaren betrof het volwassen mannetjes of
eerstejaarsdieren. Deze dieren schijnen eerder geneigd om rond te trekken dan de volwassen wijfjes.
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In 2018 en 2019 werden respectievelijk 15 en 11 verkeersslachtoffers uit de provincie Antwerpen opgenomen
in de database van waarnemingen.be. De boommarter heeft zich de laatste 10 jaar verspreid over onze
provincie, maar dit heeft heel wat dieren het leven gekost.
Eén van de dode boommarters van 2017 werd gevonden op de Elshoutbaan. De boommarter naderde dus
onze buurt en het was de vraag of we de boommarter ook in Vordenstein gingen zien. Dat is nu dus gebeurd.
Overigens was er in 2019 nabij Vordenstein al een dode steenmarter gevonden. Aangezien het meest
opvallende kenmerk de kleur van de borstpartij is, hoe kan je dan aan de hand van een zwart-wit beeld
uitmaken of je met een boommarter of een steenmarter te maken hebt? Daarbij moet je naar de oren kijken:
de oren van de steenmarter zijn kleiner en staan meer aan de zijkant van de kop, terwijl die van de
boommarter groter zijn en meer centraal op de kop staan. Het dier van Vordenstein was zo vriendelijk om
recht in de camera te kijken en kon dus gemakkelijk gedetermineerd worden.
Een andere foto, eveneens van onze cameravallen, toont een dier met kleinere oren aan de zijkant van de
kop. Dit is vermoedelijk een steenmarter. Je ziet het dier op de rug terwijl het rechtstaat. Onderaan is de brede
staart te zien.

Boommarter

Vermoedelijke steenmarter

De boommarter is een alleseter die jaagt op muizen, eekhoorns, konijnen en kleine vogels. Hij eet ook
insecten en andere ongewervelden en vruchten. De dieren hebben dus een gevarieerd aanbod aan voedsel
nodig. Dat betekent ook dat de soort voorkomt in goed ontwikkelde bossen met een hoge natuurwaarde.
Boommarters maken gebruik van holten in bomen – bijv. uitgehakt door een zwarte specht
die we in Vordenstein af en toe waarnemen – om te slapen of hun jongen groot te brengen. In
het Peerdsbos en Vordenstein heeft ANB verschillende bakken opgehangen voor de
boommarter. De bakken hebben een ingang aan de achterkant, vlak bij de boom.
De waarneming van een boommarter duidt op de kwaliteiten van het domein Vordenstein.
We wachten vol spanning om meer van deze dieren te zien te krijgen.

Hazelworm in opmars

Dirk Vanhimbeeck

Sinds deze zomer hebben we ook opnieuw veel waarnemingen van de hazelworm.
Vele jaren bleef hij een beetje onder de radar (slechts sporadische waarnemingen).
Dit jaar werd deze pootloze hagedis meer dan 30 keer waargenomen (voor zover
wij weten).
De hazelworm is een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de
bladeren en takken in de strooisellaag. Hij eet kleine ongewervelden, voornamelijk
regenwormen en naaktslakken.
Maak je geen zorgen, hij heeft niets te maken met een slang en is absoluut niet
giftig.
Gewoon bewonderen dus en rustig laten doen die diertjes.
Vanaf volgend seizoen plannen we een monitorsysteem om in de toekomst de
mogelijke populatiegrootte in te schatten. Meer daarover in onze volgende
nieuwsbrief.
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Agenda Vordenstein
Nacht van de Duisternis
Zaterdag 10 oktober van 19 tot 22u op Vordenstein.
In samenwerking met gemeente Schoten is er een
schemerwandeling uitgestippeld op Vordenstein die je
samen met je bubbel kan doen. Onderweg staan een gids
van natuurpunt, boswachter Lucas Berghmans en collega
Bart Van Camp klaar om extra uitleg te geven over
nachtdieren en hun leven. Bart is een expert als het over
nachtvlinders gaat. Hij brengt een nachtvlinderval mee. Op
het einde van de wandeling kan je genieten van een
lekkere tas soep.
Inschrijven voor de wandeling doe je via:
www.schoten.be/nachtvandeduisternis

Tuinpunt vzw
info@tuinpunt.be
www.tuinpunt.be

VMPA Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen
Weet je graag wat meer over de natuur in het mooie Vordenstein of Peerdsbos? Ga dan mee met een ervaren
natuurgids. De wandelingen zijn gratis en duren ongeveer 2 uur.
Kijk op de website voor de wandelkalender.
www.natuurgidsen-brasschaat.be

Cook and Herb

Meer info op
info@kruidenwereld.be
www.cookandherb.be
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Parkbistro Oranjerie De Vlinder
Aangepaste openingsuren Parkbistro Oranjerie De Vlinder
Gesloten op maandag en dinsdag.
Open woensdag tot en met zondag van 11u tot 18u.
Bij slechte weersomstandigheden kan het sluitingsuur aangepast worden.
Parkbistro Oranjerie De Vlinder
Horstebaan 2
2900 Schoten
tel 03/646.72.03
info@oranjeriedevlinder.be
www.oranjeriedevlinder.be
Wij bieden een dagbesteding aan voor personen met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis.

Info
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. Vordenstein & het Peerdsbos en de vriendenkring, stuur dan
een mailtje naar dirk.vanhimbeeck@vlaanderen.be.
Moest je van andere “vrienden” te horen krijgen dat ze nog geen mail of brief aankrijgen, geef ons gerust een
seintje. Dan voegen we hen zo snel mogelijk toe aan de mailinglijst.
Uiteraard kan je indien je zeer specifieke vragen of bemerkingen hebt nog steeds contact opnemen met
Wouter Huygens (Boswachter Agentschap voor Natuur en Bos), wouter.huygens@vlaanderen.be.
Verantwoordelijke uitgever:
Agentschap voor Natuur & Bos
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
tel 03 224 62 62
fax 03 224 60 90
e-mail ant.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Werkten mee aan dit nummer: Hanneke Bocken, An De Potter, Gerrit Huybreghts, Paul Lathouwers, Dirk
Vanhimbeeck, Ingrid van Ravenhorst, Walter Vervoort.
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