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Beste Vrienden, 
 
Vandaag 23 maart en verdorie nog best pittig koud vanmorgen! 
Vind ik niet erg hoor … Gewoon fijn om nog eens een normaal “maartse buitjes” en hopelijk ook nog een “aprilse 
grilletjes” voorjaar te beleven. Laat moedertje natuur nog maar eens goed doordrinken voor die hete zomer weer op 
onze deur komt kloppen. Een extra slokje is trouwens ook een ideale voorbereiding als je de volgende weken opnieuw 
wil uitpakken met dat jaarlijks wederkerend sensationeel voorjaarsoptreden. Wat een mooie voorjaarsdagen staan ons 
toch weer te wachten ... Ik kijk er altijd weer zo naar uit. 
 
Alweer bijna een half jaar voorbij sinds de vorige nieuwsbrief en zodoende hoog tijd voor een update. 
Hoe het is met ons geliefde parkje? Dat was jullie steeds terugkerende vraag dacht ik, hè? 
Wel, beste mensen … zonder twijfel beter dan ooit! En dat is niet enkel mijn eigen mening hoor … 
Het was ook de mening van “The Green Flag Award” juryleden die ons met bijna 100% geslaagd de vlag opnieuw 
toekenden voor 2021. En blijkbaar ook de mening van al onze fijne supporters die Vordenstein daarna nog eventjes 
losweg in de wereldwijde top 10 van populaire Green Flag parken stemden. Staan we daar als bescheiden Belgje lekker 
aangeschurkt tegen die grote kleppers zoals Australië, Duitsland of de Verenigde Arabische Emiraten. En jawel, ik val in 
herhaling maar het was ook nog eens de mening van de Schotenaren, die ons opnieuw als meest favoriete plekje van de 
gemeente verkozen. Wauw … en dat allemaal op zes maandjes tijd.  
 
We gaan er echt niet van naast onze schoenen lopen hoor maar worden hier wel erg blij van en het geeft ons pakken 
energie om steeds opnieuw werk van absolute topkwaliteit af te leveren. Daarmee bedoel ik niet enkel mezelf en mijn 
collega’s, hè. Evengoed die geweldige bende gedreven vrijwilligers, de toffe jongens en meisjes van onze 
schoolwerkingen, de vele fijne tijdelijke stagiairs en vele andere diverse sociale projecten die ons ondersteunen. 
 
Nu … Voor jullie ons beginnen te verdenken van een toch wel erg grote goednieuwsshow geef ik toe … Elk succesje heeft 
zijn keerzijde en dit is natuurlijk bij ons ook niet anders. 
 
Het zal waarschijnlijk aan de combinatie van coronamaatregelen en enkele mooie mediamomenten liggen, maar we 
worden de laatste maanden werkelijk overrompeld door de vele wandelaars, waardoor we bij wijze van spreken bijna 
letterlijk worden plat geknuffeld. Het park kan dit misschien nog net iets beter dragen, maar zeker de tuin staat onder 
een nooit eerder geziene recreatiedruk. Maandagmorgen na een zonnig weekend zal je me dan ook wel eens wat 
knorrig door de tuin zien lopen als ik opnieuw moet vaststellen dat mensen bloemen hebben vertrappeld, gevoetbald 
op onze mooie bloemrijke graslanden of gepicknickt tussen opkomende bloembollen. Ik twijfel er niet aan. Dit gebeurt 
door een absolute minderheid van onze bezoekers, maar de schade is soms wel erg aanzienlijk. Vandaar beste vrienden 
mijn warme oproep om mee een oogje in het zeil te houden als je dingen ziet misgaan in jullie favoriete plekje. Mensen 
er vriendelijk op aanspreken doet dikwijls al wonderen. 
 
Bedankt alvast, geniet van deze best wel gespierde nieuwsbrief en tot gauw, hè! 
 
Dirk  
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De waanzin weg ... 
Langzaam  
waait in volle pracht 
een nieuwe wind, 
kalm en zacht 
als het kabbelend 
praten van water. 
Het is de wind 
van het licht. 
Lang verzwegen 
en eenzaam 
uit een vergeten oord, 
verlangend naar 
hier en daar 
een troostend woord, 
een teder aangezicht. 

 
Hanneke Bocken 
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Nieuwtjes uit Vordenstein, het Peerdsbos en Ertbrugge 

Nieuwe openingsuren van het Park 
Gezien het grote succes van ons park en op vraag van vele bezoekers en medewerkers hebben we onze openingstijden 
aangepast. De sluitingstijden ‘s avonds zijn verlengd. Dit wil zeggen dat je langer van het park kan genieten en dat onze 
bezoekers meer verspreid kunnen komen genieten. Noteer onze nieuwe uren alvast. 
1 maart tot 30 april 8u tot 21u 
1 mei tot 15 september 8u tot 22u 
16 september tot 31 oktober 8u tot 20u 
1 november tot 29 februari 8u tot 17u 
 
 
Ontspannen in de schaduwtuin 
De laatste jaren merken we dat veel van onze bezoekers tijdens 
zomerse hittegolven de koelte van de schaduwtuin zijn 
beginnen opzoeken. Dat is wel een fijne evolutie omdat deze 
lang een beetje een vergeten stukje Vordenstein was. Het is een 
erg mooi stukje oud bos met imposante monumentale bomen, 
waaronder diverse varens en bosflora werden aangeplant. 
De laatste jaren hadden we er echter weinig beheer in 
uitgevoerd, waardoor rododendrons de overhand kregen en de 
tuin was eens dringend toe aan een opfrissingsbeurt. Met heel 
veel hulp van onze fantastische vrijwilligers en ondersteuning 
van de ploeg werden rododendrons gedeeltelijk teruggezet, 
extra zitbanken voorzien, paadjes opgewaardeerd, inheemse 
bosflora geplant, humus ingebracht bij de varens, enz. We zijn al 
een heel eind gevorderd en aan de enthousiaste reacties van wandelaars te horen, doen we dat blijkbaar erg goed. Als 
kers op de taart ontwierpen we er ook opnieuw een topplekje om lekker te relaxen op zomerse dagen. Alles werd 
gemaakt in eigen beheer. Kom zeker eens verkennen en ga op zoek naar onze geweldige tweepersoons hangmat! 
 
 
De gedichtenbank 

Een tijdje geleden vonden we na het weekend onze mooie ronde gedichtenbank terug zoals op 
de foto. 
Niet echt fijn, maar het goede nieuws is dat er geen stukken gebroken zijn en dat we ze 
zodoende opnieuw kunnen en zullen opbouwen. 
Dat gaan we echter pas doen als het wat begint te zomeren zodat de bindmiddelen om ze 
opnieuw te monteren optimaal kunnen uitharden. 
 
 
 

 
Drukke periode in de serre 
We zijn weer volop aan het zaaien en stekken geslagen om ook dit jaar 
opnieuw de tuin om te toveren naar een bloemen- en insectenparadijs. 
Er werd weer een heel nieuwe lichting eenjarigen ingezaaid zodat u 
ongetwijfeld weer een nieuw bloemetje zal kunnen ontdekken deze 
zomer. De succesnummers van vorig jaar zal je ook weer terugvinden. 
Van veel eenjarigen oogsten we zelf zaden, die we telkens in het voorjaar 
opnieuw opzaaien. Bij onze keuze van de eenjarigen houden we steeds 
rekening met de nuttigheid ervan voor insecten. Daarom zie je in de tuin 
dan ook bijna nooit meer dubbelbloemige variëteiten. Zij bezitten 
meestal geen stamper, meeldraden of nectar.  
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Nieuwe pagode omkadert de toegang naar de tuin 
Aangemoedigd door het succes van de natuurlijke pergola aan de vijver in de tuin besloten we deze winter opnieuw aan 
de slag te gaan. We konden opnieuw stammen oogsten, deze keer in het St. Annabos op Linkeroever. 
Gezien we al enige ervaring hadden, mocht de lat weer net een stukje hoger en bouwden we een natuurlijke pagode net 
voor de ingang van de tuin. Een geleidelijke overgang van het bos naar de tuin dus. Ik ben misschien niet echt een 
neutrale partij, maar geloof me, het ziet er weer gewoonweg bangelijk mooi uit! Alles werd uitgevoerd in eigen beheer 
(ploeg en vrijwilligerswerking). 
En jawel, beste mensen … Er werden heel recent ook weer twee nieuwe hangbankjes in bevestigd! 
Komen jullie ze een keertje uitproberen? 
 

 
 
Dahliacollectie wordt toegankelijker met nieuw kruispunt 
Vorig seizoen besloten we de dahliacollectie beter toegankelijk te maken en verwijderden we enkele stukken 
beukenhaag om gemakkelijker van de ene sectie naar de volgende te gaan. 
We maakten tegelijk van deze gelegenheid gebruik om dit nieuw ontstaan centrale punt in de tuin te voorzien van een 
pracht van een vogelvoederhuisje dat zal bijdragen aan extra belevenis in de winter. Vrijwilligers Jan en Walter hebben 
er alvast werkelijk een waar juweeltje van gemaakt. Er zal in de loop van het seizoen nog een metalen prieeltje worden 
geplaatst zoals op de 3D-voorstelling hieronder. De hagen zullen dan geleidelijk naar elkaar toe groeien en een 
koepelvormig dakje over het huisje vormen. 
 

 
  

Jan en Walter maakten dit vogelvoederhuisje 3D-impressie van toekomstig kruispunt 
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Nieuwe rozenpergola in de tentoonstellingstuin 
In de vorige nieuwsbrief kon je er al een digitale 3D-voorstelling van bewonderen, maar nu staat hij er uiteindelijk in het 
echt. De zelf ontworpen en in ons vrijwilligersatelier vervaardigde rozenpergola voor de tentoonstellingstuin. 
In een zoektocht naar meer gelaagdheid en schaduw (koelte) voor deze tuin, begonnen we een paar jaar geleden na te 
denken over een doorwandelconstructie begroeid met planten. Een stukje lovergang waar je even kan afkoelen tijdens 
het bezoek aan deze bloementuin. Op zulk een centrale plek in de oranjerietuin moet zoiets echter 100% esthetisch 
geslaagd zijn en natuurlijk helemaal op maat gemaakt gezien het bestaande tuinontwerp waar deze constructie in 
moest passen. 
Om alles wat betaalbaar te houden, kochten we honderden meters gewone staalprofielen en gingen we samenwerken 
met een metaalatelier waar we zelf staalprofielen op maat konden plooien. Onze fijne vakmannen-vrijwilligers Walter 
en Marc begonnen de hele constructie volgens een minutieus bouwplan in elkaar te lassen. Daarna waren er weer veel 
vrijwillige helpende handen om het gevaarte te voorzien van meerdere lagen roestwerende coating alvorens het met 
een hele bende te verhuizen naar de tuin. 
Ondertussen zijn er ook al verschillende soorten klimrozen tegen aan geplant die de komende jaren het geheel zullen 
overdekken met een overdaad van zoet geurende bloemen. 
Ons plan voorziet twee zulke gelijkaardige lovergangen diagonaal symmetrisch tegenover elkaar en als alles goed gaat, 
zie je dus in de loop van april nummertje twee verschijnen. 
 

  

Walter en Marc aan het lassen Een afgewerkt werkstuk verhuist naar de tuin 

Net geplaatst “Summer Wine” is een van de klimrozen die ondertussen 
geplant werden 
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Verkoop van kwaliteitshout 
Een van de oudste bewoners van Vordenstein heeft een tijdje geleden spijtig genoeg ons park moeten verlaten … Het 
betrof de dikke oude eik in het Engels landschapspark (vlak bij de kapel), die wegens veiligheidsoverwegingen geveld 
moest worden. Helemaal verloren gaat hij echter niet. Deze mooie oude rakker met een dik, recht en kwalitatief 
hoogstaand stamstuk kwam in aanmerking voor verkoop tijdens het jaarlijks wederkerende Vlaamse houtpark in het 
Meerdaalwoud op 18 februari.  
Natuur en Bos verkoopt daar zijn hoogwaardig kwaliteitshout aan de hoogste bieder, bij voorkeur aan lokale 
houtverwerkers uit Vlaanderen of onze buurlanden.  
Dit jaar domineerde Brouwerij Boon uit Lembeek de verkoop en kocht in totaal 10 stammen voor een totaalprijs van 
32.573 euro of 886 euro/m³. De brouwerij bood ook het hoogste bedrag van 1.052 euro/m³ voor een eik uit het 
Meerdaalwoud, meteen een recordbod over de drie voorbije edities van het houtpark. Onze oude eik werd ook door 
hen opgekocht en heeft om en bij 4500 euro opgebracht. Hij zal zich zodoende nog vele toekomstige jaren nuttig 
kunnen maken, maar dan in de vorm van biervaten om heerlijke Lambiek in te brouwen. 
 

 
Boombeheer in het Peerdsbos 

In het vroege voorjaar werden de monumentale eiken aan de Bremdonckhoeve gesnoeid. Ook de 
monumentale es naast de Melkerij werd aangepakt. Deze es is een echte veteraanboom die dan 
ook een voorzichtige snoeibeurt kreeg. Bedoeling is om deze bomen zo lang mogelijk te behouden. 
Dit veronderstelt regelmatig nazicht en verwijdering van dode takken (in functie van de veiligheid).  
 
 
 
 
 

 
 
Wilgentwijgen van domein Ertbrugge krijgen bijzondere bestemming 

Deze winter werden de knotwilgen op Ertbrugge geknot door het 
maatwerkbedrijf Manus. Ook het wilgenopschot in de achterliggende gracht 
werd aangepakt. Dat leverde een erg grote stapel wilgentwijgen op. In het 
verleden werden de wilgentakken door boswachter Wouter Huygens steeds 
geleverd aan de ZOO van Antwerpen en Planckendael. Dankzij dit goede contact 
konden we ook dit jaar de ZOO weer blij maken. Zoals jullie weten, heeft de 
ZOO het moeilijk door corona. Ze waren dan ook extra blij met dit wilgenhout. 
Het wordt gesmaakt door olifanten, giraffen en mensapen. 
Voor het Agentschap is het dan weer fijn dat we zelf niet moeten voorzien in de 
afvoer van de twijgen.  

Het stamstuk laden voor vervoer naar 
het houtpark 

Productie van biervaten 
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Wat bomen ons vertellen Dirk Vanhimbeeck 
 
Ik had er links en rechts al wat goede recensies over gelezen en het stond zodoende reeds 
een tijdje op mijn lijstje om wel eens aan te schaffen. Toen ik echter vernam dat “Wat 
bomen ons vertellen” de Jan Wolkers Prijs 2020 (een literaire prijs die jaarlijks wordt 
toegekend aan het beste Nederlandstalige natuurboek) had weggekaapt, heb ik dezelfde 
dag nog de bestelling geplaatst.  
 
In dit meeslepende boek neemt de van oorsprong Belgische topwetenschapper Valerie 
Trouet je mee op een reis rond de aarde, van haar lab in Arizona tot in afgelegen dorpen 
in Afrika en radioactieve bossen in Rusland.  
Ik laat ze graag even zelf aan het woord: 
 
“Ik ben een dendroklimatoloog. Aan de hand van jaarringen bestudeer ik het klimaat uit 
het verleden en de invloed ervan op ecosystemen en samenlevingen. In dit boek wil ik ook 
de verhalen van mijn collega-dendrochronologen meenemen en tonen hoe de 
dendrochronologie zich vanuit haar nederige begin heeft ontwikkeld tot een van de 

belangrijkste instrumenten om de complexe interacties tussen bossen, mensen en het klimaat te bestuderen. De rode 
draad in dit boek is de geschiedenis van houtgebruik en ontbossing, die dendrochronologen in staat heeft gesteld het 
verleden te bestuderen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze planeet in de toekomst. 
 
De reis verloopt via allerlei omwegen en zit vol verrassingen. Ik spreek over houtcellen die kleiner zijn dan de diameter 
van een mensenhaar en over straalstromen die op dezelfde hoogte als vliegtuigen over het hele noordelijk halfrond 
razen. Ik verbind die twee met elkaar door middel van verhalen over piraten, marsmannetjes, samoeraikrijgers en 
Dzjengis Khan. Kortom: ik vertel jaarringverhalen die mij fascineren. Waarom? Omdat ik denk dat er behoefte aan is in 
het huidige klimaat van wantrouwen en onverschilligheid jegens wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik hoop dat u in het 
beste geval een kleine tinteling van opwinding voelt wanneer u iets nieuws opsteekt uit dit boek. Het is dezelfde tinteling 
die ons wetenschappers prikkelt om door te gaan met ons werk.” 
Natuurlijk lardeert Trouet haar boek ook met de nodige anekdotes. Over hoe wetenschappers soms succesvol 
samenwerken, en hoe door (vaak informele) uitwisseling van ideeën soms de mooiste dingen ontstaan. Over veldwerk: 
“met rugzakken vol boren voor dag en dauw in afgelegen gebieden tegen bergen oplopen, om oude bomen te zoeken, en 
hopelijk met nog zwaardere rugzakken vol houtmonsters weer af te dalen. En over eindeloos data crunchen per 
computer en hopen dat een gerenommeerd tijdschrift jouw artikel wil publiceren. Zeker als jonge vrouwelijke 
wetenschapper is dat geen gelopen race, hoe goed je artikel ook is.” 
 
Ik vond het alvast een heel fijn boek om te lezen en je zou het kunnen samenvatten als een goed verstaanbaar 
wetenschappelijk werk dat leest als een avonturenroman. 
Wie interesse heeft, maar geen wetenschappelijke opleiding genoot, haalt veel uit dit werk. 
Volledigheidshalve moet ik er wel bij vertellen dat sommige stukken toch ook wel redelijk theoretisch zijn. 
 
 

Beheer van invasieve exoten op het eilandje Gerrit Huybreghts 
 

Het eilandje is het stuk terrein dat in de buurt van het paviljoen ligt. Er loopt een 
wandelweg door. Het terrein achter die weg is niet toegankelijk en dient als 
rustgebied voor wild (vogels, ree, vos, …). Recent werken we nabij het wandelpad 
om de rododendrons terug te dringen. Het idee is om er meer ruimte te creëren 
voor inheemse bloemen en struiken. Men dient hierbij te bedenken dat de 
rododendrons met een halve meter per jaar kunnen oprukken. Om voldoende 
ruimte te hebben, moet er dus af en toe ingegrepen worden.  
 
Rododendrons worden gerekend tot de invasieve soorten. De soort doet het heel 
goed op de zure bodems van de Kempen, maar verhindert andere plantensoorten 

Rododendronperk op het eilandje met de 
rode kleurvorm “Americana” en 
verwilderde Pontische rododendrons 
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om te groeien. Dat komt voornamelijk omdat het dichte bladerdek andere planten belet om te kiemen. In de provincie 
Antwerpen probeert het Agentschap Natuur en Bos de invasieve exoten terug te dringen. Daarbij worden rododendrons 
en Amerikaanse vogelkers verwijderd. In de grote natuurgebieden wordt gefaseerd gewerkt met het doel alle 
rododendrons en Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Op Vordenstein zullen rododendrons op sommige plekken 
gedoogd worden zodat bezoekers kunnen genieten van de mooie bloemen. 
 
Eén zo’n voorbeeld is de azaleagang met de geelbloeiende 
Rhododendron luteum. Verder zijn er op het eilandje nog een aantal 
perken met gekweekte soorten. De verwilderde Pontische 
rododendron heeft lila bloemen, de gekweekte hebben witte of rode 
bloemen in allerlei schakeringen. Af en toe, zoals op de foto te zien is, 
nestelt de verwilderde vorm zich tussen de kweekplanten. Wij 
verwijderen die omdat de kweekvormen meestal teerdere planten zijn 
en de verwilderde planten de gekweekte zouden kunnen overheersen. 
 
De bestrijding van de Pontische rododendron wordt ingegeven door 
het feit dat deze soort zich sterk uitbreidt en grote oppervlakten 
inneemt. De plant heeft een dicht bladerdak dat ook in de winter 
aanwezig blijft. Door het blokkeren van het licht kan een natuurlijk bos 
zo evolueren naar een zee van rododendrons waar hier en daar een boom bovenuit groeit. Er zijn ook nauwelijks  

insecten die op de rododendrons kunnen leven. Op Vordenstein heb ik er één gevonden, 
namelijk de rododendroncicade. Dit dier heeft niet de grootte van de cicaden die je in de 
warmere streken rond de Middellandse zee aantreft. De cicaden op de rododendron zijn maar 
een paar millimeter groot. Ze komen tevoorschijn in september. Bovendien heeft de 
Pontische rododendron de neiging de grond waar hij op staat te verzuren en verzuring is 
sowieso al een probleem in de zandstreken van Vlaanderen. Dit alles maakt dat op veel 
plaatsen de rododendron een ongewenste gast is, maar zoals gezegd zullen de planten op 
Vordenstein nog op een aantal plaatsen te bewonderen zijn. 
 

Men verwacht dat door de klimaatverandering er nog meer problemen met de soort kunnen opduiken.  
Op het eilandje werken we aan een bosgrasland met een beperkte collectie rododendrons. We zijn al een paar jaar 
bezig met het verschralen van het terrein. Op een paar plaatsen kan je zien dat de struikheide zich aan het uitbreiden is. 
Het streefbeeld is een terrein met hoge bomen en daaronder schraal grasland. 
 
 

Water? Ja, graag! Joris Eynatten 
 
België behoort wereldwijd tot de landen met een hoge waterstress. In 
vergelijking met onze buurlanden en andere Europese landen hebben 
we een lage watervoorraad per inwoner. Zeker in Vlaanderen scoren 
we slecht. We kampen de laatste jaren steeds meer met hittegolven, 
droogte en zware regenval. Dat komt vooral omdat we een van de 
meest dichtbevolkte en verstedelijkte gebieden ter wereld zijn. Ons 
water wordt ook nog eens voor een groot deel opgeslokt door 
landbouw en industrie. 
Dat blijkt uit een rapport van het World Resources Institute. 
  
Om de strijd tegen de droogte aan te gaan, heeft de Vlaamse Regering 
op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, recent de Blue Deal goedgekeurd. De Blue Deal bevat in 
totaal 70 maatregelen. Die maatregelen vormen de basis voor het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2021-2030 en moeten 
de risico's op watertekort en wateroverlast minimaliseren. 
  

Azaleagang in bloei in april 
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Op vraag van boswachter Lucas Bergmans zijn we hier concreet mee 
aan de slag gegaan in Ertbrugge. Ertbrugge is een groen gebied van 40 
hectare op de grens tussen Deurne en Wijnegem. Er loopt een beek 
door waarvan het water vrij de riool in loopt. En dat is natuurlijk 
jammer. We willen het water in de slotgracht rond het kasteel en in 
het gebied errond juist zoveel mogelijk de kans geven om in de bodem 
te infiltreren. Daarom sloten we met behulp van stevige zandzakken 
de beek af op twee plekken. Nu vind je een stuw of waterkering op 
deze plekken, en kan het water rustig in een nabije weide overlopen.  
Bij elke stuw en op drie andere punten stroomopwaarts staat een 
meetpunt om de stijging en daling van de waterstand te monitoren. 

Ludwig, een vrijwilliger van het wijkcomité, voert er regelmatig metingen uit. 
Halverwege de weide is er een depressie – dit is een lager gebied – in het landschap en twee ondiepe poelen waar het 
vee vroeger ging drinken. Op termijn graven we deze drie plekken uit zodat ze meer water kunnen vasthouden. Op die 
manier hopen we ook interessante diersoorten aan te trekken, zoals de kamsalamander. 
Nu is dit nog een experiment. Als het werkt dan plaatsen we in de nabije toekomst permanente stuwen die de 
waterstand kunnen regelen. Via de Blue Deal zouden we hiervoor financiële ondersteuning kunnen krijgen. 
 
 

De Bonte Hannek ... 40 ha extra in beheer! Dirk Vanhimbeeck 
 
Goed nieuws beste Vrienden van Vordenstein en het Peerdsbos, want jullie worden vanaf nu op de koop toe ook 
Vrienden van de 40 ha grote natuurparel “Bonte Hannek”, die er pal tussenin ligt. Den Bonte Hannek? Velen hebben er 
al wel eens wat over vernomen, maar hoe zit dat nu juist? Vandaar in deze nieuwsbrief een beetje info zodat jullie weer 
helemaal mee op de hoogte zijn!  
 
Vanwaar plots een nieuw natuurgebied? 
De familie van Havre kon haar vermogen in 1979 flink vergroten door haar kasteeldomein te verkavelen. Villawijk “De 
List” is daar het gevolg van. Maar de toenmalige minister Paul Akkermans verbond een voorwaarde aan het te gelde 
maken van zo veel natuur. De adellijke familie moest ter compensatie een 40 hectare groot natuurgebied aan de 
overheid schenken voor de symbolische prijs van toen één Belgische frank. Voor het zover was, had het heel wat voeten 
in de aarde alvorens de familie van Havre zijn groene parel overdroeg, maar na zeer lang talmen en een jarenlange 
rechtsstrijd werd in 2019 de akte ondertekend en kwam de Bonte Hannek eindelijk in eigendom van de gemeente 
Schoten. 
 
Vanaf het begin heeft de gemeente steeds aangegeven dat ze voor het beheer van Bont Hannek graag wou 
samenwerken met instanties die de nodige kennis van zaken hebben en hier dagdagelijks mee bezig zijn en na enig 
overleg zitten we nu in een “win-win” samenwerking tussen onze organisatie en Natuurpunt. 
ANB heeft de nodige “knowhow” op het vlak van het beheer van oude parkdomeinen en beschikt over een loods met de 
nodige machines vlakbij, op Vordenstein. De mensen van Natuurpunt hebben dan weer pakken ervaring met het 
uitbouwen van educatie en het opzetten van monitoring. 
 

Waar situeert “De Bonte Hannek” zich nu juist? 
Bonte Hannek bestaat uit twee stukken die van elkaar gescheiden zijn door 
de E19. Het zuidelijk stuk ligt tussen de Listdreef en de Peerdsbosbaan. Een 
meer noordelijk gelegen stuk bevindt zich tussen de Peerdsbosbaan en de 
Bremdonckdreef, bij het Peerdsbos. Het boven de E19 gelegen stuk is 
ecologisch en cultuur-historisch gezien ook het meest waardevolle. Er ligt 
een grote vijver waar de ijsvogel, de dodaars en zelfs de visarend al eens 
opduiken. Juist door deze hoge natuurwaarde zal dit in de toekomst enkel 
toegankelijk zijn onder begeleiding van een gids. Het zuidelijk gelegen stuk 
komt wel in aanmerking voor openstelling op de aangeduide wegen. Hier 
wordt in de loop van 2021 nog verder aan gewerkt en over nagedacht. We 
houden jullie op de hoogte. 
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Wat is er ondertussen al allemaal gebeurd of staat er nog te gebeuren? 
Hiervoor laat ik graag even boswachter Wouter Huygens, die het beheer voor ANB op zich neemt, aan het woord: 
• Met het oog op een natuurlijk beheer zijn ondertussen de meeste rododendrons, Amerikaanse vogelkers en andere 

exotische bomen en planten verwijderd. Het achterliggend idee is onze inheemse fauna en flora opnieuw de 
optimale kansen aan te bieden. De exotenbestrijding werd uitgevoerd door een grote aannemer, die dit erg grondig 
heeft uitgevoerd. In het noordelijk (ecologisch meer waardevol stuk) werd er maar gedeeltelijk via deze aannemer 
gewerkt. Enkel de drogere bossen werden tot nu toe aangepakt. 

• De nattere stukken of zones waar bijvoorbeeld uitbundige verjonging van inheemse bomen en struiken voorkomt of 
op locaties waar voorjaarsflora staat, gaan we op een meer voorzichtige manier werken. Zo werden er bijvoorbeeld 
door Natuur en Landschapszorg handmatig al wat rododendronmassieven die een meiklokjesveld dreigden te 
verdrukken verwijderd. We hopen hiermee meer plaats te hebben gemaakt voor dit mooi stukje oude bosflora. Het 
is ten andere ook de bedoeling dit te monitoren. Daarom werden er piketjes rond de meiklokjes gezet. Zo kunnen we 
de volgende jaren in het oog houden of deze zich weer uitbreiden of niet. 

• We hopen het laatste stuk Listdreef (deel van Bonte Hannek) te herwaarderen. Gezien de huidige staat zal dit een 
enorme make-over vergen. De exoten werden reeds aangepakt. Ook de vele hopen illegaal gestort afval, 
grasmaaisel, blad- en steenhopen, e.d. werden mee afgevoerd. Wees alvast gewaarschuwd: wie vanaf nu betrapt 
wordt, mag zich aan een boete verwachten! Het uiteindelijke idee is om opnieuw dreefbomen aan te planten en er 
een grazige vegetatie onder te beheren (bijvoorbeeld door stootbegrazing met schapen). Dit gecombineerd met 
doorgang voor de eigenaars van de huizen in de Paul Gilsonlaan via de zogenaamde cattle grids.  

• Via een ander bestek werden in 2020 verschillende betonplaten kotjes met de nodige asbest golfplaten die 
doorheen de Bonte Hannek stonden veilig en vakkundig door een aannemer afgebroken en weggehaald. 

• Kroon op het werk gaat de openstelling van het gebied worden. Er wordt nagedacht over een recreatieve verbinding 
tussen de Listdreef en de Peerdsbosbaan. 

• De Vlaamse overheid heeft ondertussen ook 2.000.000 euro voorzien voor de uitwerking van de bermbrug tussen 
Vordenstein, Bonte Hannek en Peerdsbos. De bestaande smalle brug over de snelweg zal dus omgevormd worden 
tot een ecologisch meer interessant exemplaar. Hierdoor zal de Bonte Hannek mooi aansluiten op andere natuur- en 
recreatiegebieden zoals park Vordenstein, Peerdsbos en Park van Brasschaat en er één grote groene zone mee 
vormen. Zo zal er gemakkelijker uitwisseling van bestaande faunapopulaties mogelijk worden. Ik hoop alvast hierover 
dit jaar nog de eerste vergaderingen te kunnen bijwonen. 

 
 

Uit de oude doos: Kastelen Vordenstein en Amerlo ten dienste van 
behoeftige kinderen Paul Lathouwers 
 
Vele kinderen tijdens en na de eerste wereldoorlog waren verzwakt en het sterftecijfer onder hen alarmerend hoog. Het 
Provinciaal Comité voor Hulp, afdeling Steun aan het zwakke kind organiseerde daarom tijdelijke schoolkolonies met als 
doelstelling deze kinderen terug aan te sterken in een gezonde en natuurlijke omgeving. Een deel van deze kolonies 
werd o.a. georganiseerd in het Vordensteinpark. 
 

De Diesterweg’s Hulpkas ontstond in 1894 als uitbreiding van de 
onderwijzersvereniging Diesterweg. Deze vereniging was een 
onderwijsvereniging die voorstander was van het weren van alle 
politieke en religieuze invloeden uit het onderwijs. Vooral van belang 
was de sociale factor. Opvoeden was belangrijker dan opleiding. Er 
werd veel belang gehecht aan de opvoeding van minderbedeelden. 
Kritisch denken en verantwoordelijkheid waren belangrijke waarden 
voor onderwijs. Bij het uitbreken van de oorlog hadden de eigenaars 
van de kastelen veiligere oorden opgezocht in Engeland.  
 
Het is deze hulpkas die de twee lege kastelen inrichtte als kolonies 
waar zwakke kinderen gedurende enkele maanden verbleven om 
terug op krachten te komen. In Vordenstein werden de jongens 
ondergebracht. De meisjes verbleven in Amerlo (een beetje verder en 

Foto getrokken voor het oude kasteel, dat afgebroken is 
en zich situeerde ter hoogte van de huidige vaas in het 
landschapspark, over de winterwei van onze koeien. 
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aan de andere kant van de Horstebaan gelegen). Voor de kinderen die meestal in kleine stadswoningen leefden moeten 
de twee kastelen als een droomwoning aangevoeld hebben. Hieronder enkele sfeerfoto’s van Vordenstein van in die 
tijd. 
 

 
Al deze informatie hebben we gevonden in het tijdschrift van de vereniging voor heemkunde Schoten (Scot) en het 
oorspronkelijke artikel is geschreven door Jean-Paul De Roey. 
 
 

Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos 

Onze runderen Dirk Vanhimbeeck 
 
Sinds vele jaren wordt een groot deel van onze graslanden beheerd met vier Kempische roodbontkoeien. Ze houden 
onze weides kort en in ruil daarvoor krijgen deze dames een schitterend leven in Vordenstein. 
Een van hen, beter bekend als “Ons Moe”, was ondertussen echter al erg oud en had veel problemen met de poten, 
waardoor we spijtig genoeg moesten beslissen om ze vredig te laten inslapen. We gaan ze missen, maar ze had alvast 
een prachtig leven achter de rug. 
Nieuw is ook dat we toekomstig gaan samenwerken met “Steunpunt Levend Erfgoed”, een organisatie die opkomt voor 
het bewaren van oude en streekeigen neerhofdieren en landbouwrassen. 
Zo willen ze o.a. ijveren voor het behoud van de dubbeldoelkoe naast de gespecialiseerde melk- en vleesrassen. Deze 
dieren passen perfect op een gemengd landbouwbedrijf. Om het draagvlak voor deze rassen zo breed mogelijk te 
maken, worden ze ook ingezet bij het begrazen van natuurterreinen. Er komen dus zeker nieuwe roodbontkoeien bij en 
het wordt eveneens de bedoeling om met de dieren te gaan kweken en zodoende het DNA van dit oude ras te 
waarborgen. Mogelijk zal je dus het komende jaar ook kalfjes op de wei zien dartelen. 

 

De remise bevond zich ter hoogte van de huidige 
koeienstal. De steunpilaren die op de foto te zien zijn, 
liggen nu aan de inkom in de huidige winterwei van de 
koeien. 

Deze foto situeert zich naast het heidebestand en over het 
Pinetum. De boswachterswoning is nog steeds bewoond 
door Freddy en zijn gezin. Freddy is de huidige klusjesman 
van de familie de Pret. 
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Mezenonderzoek in Peerdsbos Lucas Bergmans 
 
De Universiteit van Antwerpen doet al jaren onderzoek naar mezen in het Peerdsbos. Hiervoor zijn verspreid over het 
bos meer dan 300 nestkasten opgehangen. De laatste tijd werd een verhoogde roof van eieren uit nestkasten 
vastgesteld, niet alleen hier maar in verschillende bossen in de regio. Nader onderzoek wees uit dat de boommarter de 
kastjes en de inhoud ervan heeft ontdekt. Met zijn relatief lange poten slaagt de snoodaard er in om door de 
invliegopening van de nestkasten aan de heerlijke eieren te geraken. Om toch nog studiemateriaal over te houden, is de 
universiteit nu begonnen met een aantal kasten zogenaamd marterproof te maken. Door een voorstuk op de 
nestopening te vijzen, wordt het voor de boommarter een stuk moeilijker om aan de eieren te geraken. De boommarter 
doet het sinds een paar jaar ontzettend goed in de regio en wordt wellicht met de dag inventiever. Wie wint deze strijd? 
De toekomst zal het uitwijzen! 

 
 

Mezenkasten in Vordensteinpark Dirk Vanhimbeeck 
 

Ook in het Vordensteinpark zij we volop bezig om in grote aantallen 
mezenkasten doorheen het domein aan te brengen. Hiermee hopen we de 
processierups op een natuurlijke wijze terug te dringen. Vrijwilliger 
Diederik heeft na enig onderzoek ondertussen de ideale mezenkast 
ontworpen. 
De volgende maanden zullen er dus nog veel meer uit het 
vrijwilligersatelier van Vordenstein rollen. Geleidelijk aan zal je ze dus ook 
doorheen het hele park zien verschijnen. 
 

 
 

Een sluipwesp Gerrit Huybreghts 
 

Sluipwespen zijn een weinig bestudeerde groep. De vrouwtjes beschikken over een lange 
legboor waarmee ze in een ander insect prikken en een eitje afzetten. De larve die daar uit 
komt eet de gastheer op zodat die sterft. De bijgevoegde foto van een sluipwesp heb ik op 9 
juli 2019 gemaakt aan de vijver. Het heeft tot einde vorig jaar geduurd tot ik te weten kwam 
wat het was. Deze sluipwesp heet “Apsilops cinctorius”. Interessant detail: dit is een primeur 
voor waarnemingen.be. Het was de eerste keer dat de soort daar vermeld werd in meer dan 
10 jaar tijd. Ondertussen zijn er in België vier waarnemingen gekend, waarvan drie op 
Vordenstein. In Nederland zijn er de laatste tien jaar elf waarnemingen gedaan. De soort 
stond al wel vermeld in de Belgische soortenlijst. Het is mogelijk dat de dieren minder 
zeldzaam zijn dan de aantallen doen vermoeden, maar dat ze weinig waarnemers opvallen. 

Apsilops cinctorius – foto 
Gerrit Huybreghts 

Hierbij een foto van een aangepaste nestkast en van een boommarter (foto: Wilde Dieren in 
Nood, het opvangcentrum in Kapellen). Een paar jaar geleden werd een boommarter 
aangereden op de Bredabaan ter hoogte van domein De Inslag in Brasschaat. Het diertje was 
gelukkig slechts licht geraakt en kon na een korte revalidatie weer gezond en wel worden 
vrijgelaten. Hij of zij verheugt zich waarschijnlijk al op de eieren binnen een paar weken! 
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De soort wordt beschreven als parasiet voor de krabbenscheermot, die ook al in 
Vordenstein gezien is. Mannetje en wijfje van de krabbenscheermot verschillen in 
grootte en kleurpatroon (zie de kleurplaat). De wijfjes hebben een donkerder 

basiskleur dan de mannetjes en zijn iets groter. De soort is 
algemeen verspreid. De larven eten van verschillende 
waterplanten en niet enkel van de krabbenscheer zoals de 
naam zou doen vermoeden. De parasitaire levenswijze houdt 
in dat de sluipwesp haar eitje legt in de rups van de vlinder. 
De krabbenscheermot behoort tot een kleine groep motjes uit 
de familie van de grasmotten (Crambidae) die een geheel of 
gedeeltelijk aquatische levenswijze hebben. In het geval van 
de krabbenscheermot wil dat zeggen dat de rups onder water 
leeft. De rups kan ademhalen via een stelsel van fijne vertakte kieuwen op het lichaam (zie foto). 
Op Vordenstein zijn nog drie andere dieren uit deze groep gemeld: de duikermot, het 
kroosvlindertje en de waterleliemot. Het is voor veel mensen wellicht een vreemd idee dat er aan 
water gebonden vlinders zijn; in het geval van de duikermot zijn zelfs vleugelloze wijfjes gekend 
die heel hun leven in het water doorbrengen. 
 

 

Likstenen Gerrit Huybreghts 
 
Om te zorgen dat onze wilde dieren voldoende zouten en sporenelementen krijgen, zijn hier en daar op het domein 
likstenen opgesteld. Zij worden meestal boven op een paaltje vastgemaakt. Het idee is dat grote dieren gewoon aan de 
steen kunnen likken; de regen lost een deel van het zout op dat langs het paaltje naar beneden loopt. De kleinere dieren 
kunnen dan zout likken langs het paaltje. Op de foto’s is onder andere een ree te zien die likt aan een paaltje met een 
zoutsteen. Het paaltje met de steen is ook een goed uitkijkpunt voor roofvogels. Op de foto’s zie je een buizerd landen 
en een bosuil die ’s nachts het paaltje als uitkijkpunt gebruikt. 
Soms zijn de likstenen vanaf de weg te zien. Wij begrijpen dat mensen nieuwsgierig zijn, maar als er te veel mensen hun 
geur in de buurt achterlaten vermindert de kans dat het wild naar de paaltjes komt. Mogen we vragen op de weg te 
blijven? 

 
 
 
 
 
  

Rups van de krabbenscheermot met 
kieuwen – foto Ruud en Betty van 
Middelkoop 

Ree aan een liksteen Buizerd landt op de steen Bosuil gebruikt het paaltje als 
uitkijk 

Plaat met 
krabbenscheermot uit 
British Entomology vol.6 
– publiek domein 
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Natuurlijk tuinieren 
 

Met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein 

 
De Lente: rustige voorbereidingen 
 
De drang om in de tuin te beginnen neemt toe. De eerste mooie dagen maken dat het kriebelt. De lente laat onze 
tuinhonger ontwaken. Van de vroege winter- en voorjaarsbloeiers hebben we al genoten. De goesting is er. Maar…, heb 
nog even geduld! Wacht met de vroege teelten tot de tuin wat opgedroogd is. Te veel nat is niet ideaal om zaad te laten 
kiemen en om jonge plantjes te laten opgroeien. 
 
Onze herfst- en wintermulch zorgt ervoor dat de bodem minder afkoelt dan een naakte bodem. Dat isolerende deken 
zorgt er ook voor dat de grond minder snel opwarmt. Jonge planten hebben het dan niet fijn en krijgen groeistilstand of 
verdwijnen. Wacht nog even met uitplanten en gebruik deze tijd om het weinige onkruid dat tevoorschijn komt te 
verwijderen en probeer al een aantal planten voor te kweken. Als je beschikt over de nodige middelen binnenshuis, 
koude bak of serre kan je al heel wat planten opkweken. Eventuele achterstand op vroeger uitgeplante groenten 
verdwijnt snel omdat de later geplante groenten minder hinder ondervinden van een te koude bodem. Ze hebben ook 
minder kans op grote temperatuurschommelingen. Geef de plantjes de kans om vlot op te groeien. Laat ze voldoende 
afharden zodat ze mooi kunnen doorgroeien in de tuin. 
 
Er is nu ook tijd om jouw teeltplan af te werken. Bekijk welke planten je wilt kweken en geef ze een plaats op het plan. 
Zo kom je niet voor de verrassing te staan dat er te veel of te weinig plaats is om al jouw dromen waar te maken. 
 

Sluimererwten, tuinbomen, ajuin, sjalot, wortel en radijs zijn 
voor mij de eerste groenten waarmee ik start. Als de 
mulchlaag te dik is, verwijder ik die op de lijn waar ik ga 
zaaien. Ik maak een kleine voor waarin het zaad terecht 
komt. Dit dek ik af met uitgerijpte compost. Hierna kijk ik uit 
naar de eerste groene blaadjes. 
 
Van tuinbonen heb ik een beperkte voorraad zaad. Die zaai ik 
voor in de koude serre. Later plant ik ze uit. Vorig seizoen is 
het niet gelukt om sluimererwten te kweken. De jonge 

plantjes verdwenen in andere hongerige magen dan de onze. Dit jaar zet ik een principe opzij en bescherm ik de 
zaailingen met een net. 
 
Eens de maand april op de kalender verschijnt, is de lente niet meer te houden. Ik probeer zo vlug mogelijk om 
knolselderplantjes te bekomen. Deze kweek ik verder op in de koude serre tot zij vorstvrij in de volle grond kunnen. 
Knolselder heeft een lange periode nodig om goed uit te groeien. 
 
De ijsheiligen rond half mei zijn enkele datums waar alle tuinders reikhalzend naar uitkijken. De avontuurlijke mensen 
onder ons hebben dan al wat groenten uitgeplant hopend dat de vriezeman niet meer langskomt. Als ik het mij goed 
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herinner hebben we vorig seizoen de laatste vorsttemperatuur gehad in de eerste helft van mei. Het is altijd wat 
gokken, maar de tweede helft van mei geeft waarschijnlijk geen nachtvorst meer. De nachten kunnen nog wel erg koud 
zijn met slechts enkele graden boven nul. De sterke plantjes kunnen dit aan, maar warmteminnaars zoals pompoenen, 
courgettes, komkommers, paprika’s, pepers en meloenen huiveren bij deze koude temperaturen. Bij die voorwaarden 
kwijnen ze eerder weg dan dat er sprake is van groei. Koudegevoelige planten, uitgeplant tegen eind mei of begin juni, 
zijn wat later maar geven ook een mooie oogst. 
 
Elk seizoen heeft zijn eigenheid. Wat vorig jaar evangelie was kan dit jaar helemaal anders zijn. Zekerheden zijn 
zeldzaam. Maar er is altijd de vreugde en het rustgevende van contact met (moeder) aarde: het ontluikende leven, het 
groeien en bloeien en oogsten. Heerlijk en gezond voedsel op ons bord en samenwerken met de natuur is leven gevend. 
Een gegeven om lang vol te houden, een herbronning voor lichaam en geest. 
 
Veel vreugde en plezier in het nieuwe seizoen! 
 
Vrolijke groe(n)ten, 
 
Walter 
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Agenda Vordenstein 

Momenteel zijn er geen activiteiten gepland. 

 
 

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 
 
 

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. 

mailto:info@tuinpunt.be
http://www.tuinpunt.be/
http://www.natuurgidsen-brasschaat.be/
mailto:info@kruidenwereld.be
http://www.cookandherb.be/
mailto:info@oranjeriedevlinder.be
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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: Lucas Bergmans, Hanneke Bocken, An De Potter, Joris Eynatten, Gerrit Huybreghts, 
Wouter Huygens, Paul Lathouwers, Dirk Vanhimbeeck, Ingrid Van Kogelenberg, Walter Vervoort. 

 

mailto:wouter.huygens@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/

