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Beste vrienden van het Vordenstein-park, 

Ondertussen alweer oktober en buiten zie ik bladeren vrolijk rond dwarrelen in mijn tuin.  

Vandaag is een van die zalig gouden herfstdagen met staalblauwe lucht, warme herfstbries en neerploffende 

kastanjes in kleurrijk bladerentapijt.  

Deur wagenwijd open. 

Herfstzonnetje schijnt. 

Tasje koffie erbij. 

De rest kan morgen ook nog. 

In het park zie je steevast mensen op bankjes zitten met toegeknepen ogen en kopje naar de zon. 

Warmte en licht tanken voor die grijze winter er weer aan komt. 

 

Ach winter 

Niets mis mee hoor. 

Buiten moet je zijn. 

Muts op, sjaaltje rond en wolkjes ademen op een onbetreden wit berijpte weide. 

Boeiend voortsnellende wolkenpuzzels boven je hoofd. 

En dan plots en onverwacht. 

Zonlicht! 

Beetje feller en warmer dan verwacht… 

De parkpoorten staan altijd wijd open en ook in die kille winter ziet het er weer allemaal absoluut 

schitterend uit. 

Tot dan beste vrienden.. 

Dirk 
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De stem van de wind 
stroomt anders binnen. 
Ergens schijnt vaag de zon. 
De tijd stapelt zich trager op 
terwijl de stilte zwijgend kijkt. 
In een gedempter licht 
krijgt de wereld 
een ander gezicht. 
We praten hoorbaar 
in een lange koude adem 
waarin woorden zichtbaar 
bewegen. 
Ongehaast kruipen we  
wat dichter bij elkaar. 
Aan de sterren 
hangen onze dromen. 
Morgen liggen ze  
als dauw in het gras … 
    
   
 Hanneke Bocken 
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Nieuwtjes uit Vordenstein, het Peerdsbos en Ertbrugge 

Green Flag Award 2022-2023 

Ons mooie parkje was dit jaar het decor voor de uitreiking van de jaarlijkse “Green Flag Awards “. We kregen dus bezoek 

van de beheerders van 7 andere parken die in Vlaanderen ook in de prijzen vielen. Green Flag Award is een internationaal 

label, in België beheerd door GoodPlanet.  Dit jaar hesen wereldwijd meer dan 2000 duurzaam beheerde parken de 

Green Flag.  

Naast Park Vordenstein, in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, behaalden ook het Nachtegalenpark, in 

beheer van District Antwerpen, Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie, Vrijbroekpark in Mechelen, Vrieselhof in 

Ranst, de Kesselse Heide in Nijlen, de Averegten in Heist-op-den-Berg en Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne 

allen in beheer van provincie Antwerpen deze prestigieuze award.  

De award is een beloning en erkenning voor de inspanningen die deze parken leverden. Niet enkel op vlak van duurzaam 

beheer of klimaatadaptatie scoren deze parken goed, maar ook wat betreft toegankelijkheid, vrijwilligerswerking, 

veiligheid en biodiversiteit kregen ze een positieve beoordeling en heel wat nuttige feedback van professionele 

juryleden.  

We zijn er samen met onze vrolijke bende vrijwilligers in Vordenstein alweer apetrots op.  

  

Collega vrijwilligers komen op bezoek 

Vordenstein-park was dit jaar ook gastheer voor de invulling van de vrijwilligersdag van “De Vereniging van Botanische 

Tuinen en Arboreta “waarvan we lid zijn. 

V.B.T.A. verenigt 23 unieke tuinen en steunt haar leden in hun werking en initiatieven. De vereniging verdedigt de 

belangen van de leden waar kan en nodig, en draagt bij tot de bekendheid van de tuinen en arboreta. V.B.T.A. helpt 

hierdoor de botanische kennis en diversiteit verspreiden en natuurbehoud en groenvoorziening bevorderen in binnen- en 

buitenland. 

De VBTA-vrijwilligersdag, die jaarlijks georganiseerd wordt, geeft vrijwilligers van andere tuinen de kans om eens bij de 

buren te gluren, informatie uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Ondanks het genadeloos slechte weer was het 

een erg gezellig gebeuren en zijn alle deelnemers alsnog met een grote glimlach huiswaarts gekeerd. 
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Hoogtechnologisch ecologische rattenval geplaats in de oranjerietuin. 

Sinds enkele jaren ondervinden we steeds meer overlast van ratten in de oranjerietuin. 

Vroeger werden ze bestreden met giftig lokaas, maar gezien er resoluut werd gekozen om van het park een volledig 

gifvrije omgeving te maken moesten we op zoek naar alternatieven. 

Deze hebben we gevonden in samenwerking met de gemeente Schoten en de firma Strygoo. 

De hoogtechnologische SmarTrap van Strygoo kan doeltreffend ratten vangen en verdelgen op ecologische wijze. Eerst 

voeden de rattenvallen de ‘verkenners’. Dat zijn jonge, kleine ratten die komen ‘verkennen’ en nadien de volledige 

rattenfamilie lokken naar de voedingsplaats. 

Wanneer de geslachtsrijpe grotere ratten ook enkele keren veilig hebben gegeten, zullen ze hun ‘volwassen’ geur 

achterlaten en de plek markeren met een geurstof. 

Van dat moment zullen andere dieren (eekhoorn, egels, marters enz..) er met een wijde boog omheen lopen. Eens het 

vertrouwen van de hele rattenfamilie is opgebouwd geeft de app een signaal dat de val open kan gezet worden. Dit kan 

online gebeuren zonder de val aan te  raken. Komt er vanaf dan een rat voorbij de sensor, valt de rat meteen in de val via 

een trapluikje. 

De rat komt terecht in een mengsel van water, paraffine en isopropanol en kan niet meer weg. Met dit systeem zijn ze 

binnen de minuut dood door verdrinking, aangezien de rat niet kan zwemmen in de verdovende conserveringsalcohol. Dit 

lijkt misschien bruut maar bij vergif of klassieke mechanische vallen moeten de beestjes soms nodeloos veel langer lijden. 

De val in het park is er maar eentje van meerdere die de gemeente Schoten aankocht. 

Ook het beheer van de val gebeurt door de gemeentelijke rattenvangers. 

ANB en de diverse Vordenstein-fauna is alvast heel blij met deze fijne samenwerking. 

 

 Burgemeester Maarten de Veuster en schepen Walter Brat samen met de gemeentelijke rattenvangers. 
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Nieuwe tuin op komst 

U hebt  misschien al gemerkt dat de voormalige rotstuin (aan de kopse kant van de oranjerietuin) momenteel in een 

afbraakfase zit. Het was al sinds de aanleg (in de jaren 80) een beetje een probleemgeval om deze goed te kunnen 

beheren. Het ontwerp van de tuin zat gewoon niet goed en opkomende onkruiden waren erg moeilijk te verwijderen. 

Sinds een 8-tal jaren was hij mee opgenomen in de concessie van Cook & Herb, maar er werd nu besloten om de rotstuin 

opnieuw in eigen beheer te nemen . We zullen hem deze winter verder ontmantelen en gaan er dan een heel nieuwe 

invulling aan geven. Fijn nieuws dus, want we gaan hem helemaal opnieuw opnemen in de sfeer van de rest van de tuin 

en supertoegankelijk maken met vele toffe plekjes op te vertoeven.. Over hoe het nieuwe ontwerp er zal gaan uitzien, 

zullen we jullie vertellen in onze volgende nieuwsbrief.  

Nieuwe pergola met hangbankjes 

Wie regelmatig onze tuin bezoekt zal het niet zijn ontgaan dat er een nieuwe pergola werd geplaatst bij de ingang 

tegenover de leifruitmuur. 

Bij publicatie van deze nieuwsbrief zal hij misschien nog een beetje in de eindfase van plaatsing zitten, maar u zal er alvast 

een goede indruk van krijgen. 

Zoals de meeste constructies in en om de tuin rolde deze ook weer uit ons fantastisch vrijwilligersatelier. 

Houtbewerkers Jan en Walter namen de pijlers voor hun rekening. Ze vormen de stevige houten hoekzuilen gemaakt van 

tropisch hardhout (Azobé). Het hout werd gerecupereerd na de sloop van een brug (in een ander ANB-domein) en de 

bruikbare stukken werden geassembleerd tot robuuste houten staanders en liggers.  

De metalen rozenbogen bovenop en opzij zijn dan weer het werk van metaalbewerkers Walter en Marc. De gehele 

vormgeving is geïnspireerd op de oranjerie met zijn vele halfronde ramen. 

De constructie van de hangbankjes  is voor onze houtbewerkers inmiddels routine geworden. Ze worden gesmaakt door 

de vele bezoekers en we hopen dat ook deze weer veel bijval zullen oogsten. 

Eens de zijpanelen ook geplaatst zijn zal het geheel worden overgroeid door geurende klimrozen. Net zoals vorige 

ontworpen schaduwrijke zitplekjes willen we hiermee een bezoek aan de tuin draaglijk houden tijdens die regelmatig 

terugkerende hittegolven in de zomer. 

Maar u hoeft zeker niet te wachten op een volgende hittegolf en kom ze  zeker al een keertje uitproberen. We wensen 

jullie alvast veel rustmomentjes en leesgenot. 
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Vordenstein werd  een klein beetje groter: 

Op 28/09/22 kregen we bericht van de patrimoniumbeheerder van ANB dat er net een akte verleden werd voor de 

aankoop van een stukje privé-Vordenstein van de familie van Nederkassel. Zo werd het openbaar gedeelte van 

Vordenstein een 0.21 ha. groter. Op de kaart wordt het perceeltje aangeduid in het groen. 

Alle beetjes helpen hé! 

 

Vrolijke serre 

Er zijn in de oranjerietuin 3 serres. De twee oude muurserres zijn in concessie gegaan en worden gebruikt door “Cook & 

Herb” en dan heb je ook nog de losstaande serre die we zelf gebruiken om eenjarige planten voor de tuin in op te kweken 

en als winterbeschutting voor vorstgevoelige planten. 

In de zomer kweken onze vrijwilligers er ook tomaten en meloenen die dan gedurende de oogstperiode gezamenlijk 

tussen de middagpauze worden opgesnoept. 

Omdat de temperaturen in de serre ‘s zomers zelf wat te heet worden voor tomaten en meloentjes dienen we het glas 

steeds weer opnieuw te voorzien van kalkverf. 
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Dit jaar gingen enkele van onze vrijwilligers wel erg creatief aan de slag met de pot kalkverf. 

Kom het resultaat daarvan zeker een keertje bewonderen, want je wordt er helemaal vrolijk van. 

     

Maaien met liefde voor de bijen 

Als je afgelopen zomer een paar keer kwam wandelen zullen jullie misschien gemerkt hebben dat we bij het maaien van 

onze hooiweides steeds weer grote stukken lieten staan om ze dan pas later op het seizoen af te maaien. Dit noemen we  

in vakjargon ‘gefaseerd maaien’. Maaien (en afvoeren) doen we in Vordenstein steeds met de doelstelling de bodem te 

verschralen, waardoor grasplanten minder de overhand krijgen en bloemplanten het van hen overnemen. Bij gefaseerd 

maaien ga je nog een stapje verder en tracht je je beheer af te stellen op de aanwezige fauna. Bijen en andere insecten 

zijn namelijk erg afhankelijk van die hooilanden omdat het op dat moment voor hen net de belangrijkste voedselbron is. 

Wanneer je alles in één beweging wegneemt geraken al deze diertjes dus al snel in de problemen. Een ander voordeel is 

dat je steeds foerageer- en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine zoogdieren, vogels en amfibieën die tijdens het 

maaien op de vlucht slaan. Ideaal laat je best altijd 15 tot 25 % van je weide ongemoeid. We kiezen daarbij ook  steeds de 

meest bloemrijke stukken zodat deze alsnog de kans krijgen om zaden te maken alvorens ze voor de winter ook worden 

kort gemaaid. Gefaseerd maaien betekend wel meer werk voor de ploeg maar in Vordenstein kunnen we hierbij dan weer 

vol vertrouwen rekenen op een ongelofelijke inzet van onze fijne vrijwilligersploeg. Wat zijn wij op dit gebied eigenlijk 

toch wel echt  gelukzakken, hé? Op de foto hieronder zie je alvast 2 goedgeluimde vrijwilligers op weg om mee hooi te 

laden. 
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Het voorjaar komt eraan. 

Ook dit najaar gaan we weer vele nieuwe bloembollen in de tuin en omstreken planten. 

Dit doen we in onze bloemenborders maar evengoed in de vele bloemenweides van de tuin. 

Hierbij gebruiken we vooral de botanische soorten waar de bijen en hommels  ook wat plezier aan beleven. De 

botanische soorten zijn de bollen zoals ze van nature voorkomen (of er niet al te ver van afwijken). De bloemen zijn 

meestal wat meer bescheiden van opbouw maar niettemin erg mooi in hun eenvoud. Ze leveren broodnodig stuifmeel en 

nectar in het prille voorjaar. 

Ook de 24 bloembakken op het oranjerieplein worden weer opnieuw in hen winterkleedje gehuld. 

Ook hier steken weer vele bolletjes in die in het voorjaar hun beste beentje zullen voorzetten. 

     

Gezelligheid troef tijdens de dahlia-dag 2022. 
Vordenstein-park heeft momenteel één van de grootste dahliacollecties van Vlaanderen te kijk. Meer dan 300 soorten 

zorgen elke zomer voor een spectaculaire explosie van kleuren en vormen. Dat zulke collectie onderhouden enorm veel 

werk met zich meebrengt hoef ik jullie niet echt te vertellen hé? Gelukkig kunnen we hiervoor alweer volledig beroep 

doen op onze vrijwilligersploeg of het zou niet meer realiseerbaar blijven in deze tijden van besparingen. 

Een betere beheerploeg kan je jezelf ook niet wensen, want dit jaar hadden we  onze eerste “dahlia in de kijker dag “ op 

14 augustus. Het volledige programma werd uitgedacht en gedragen door onze fijne vrijwilligersploeg. En als deze ploeg 

zich erachter zet weet je al dat het weer allemaal erg verzorgd en heel gezellig gaat worden. Met bijna 40 graden was het 

waarschijnlijk de warmste dag van de zomer, maar niettemin een erg geslaagde dag met voldoende opkomst. Je kon 

gratis allerlei kruidendrankjes proeven, gelukstenen zoeken, een rondleiding volgen, leren koken met dahlia’s of ze 

artistiek koesteren met kleurpotloden of verf. Kortom een waardige opvolger in 2023 zit er zeker aan te komen! 
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Nieuwe zitbank 
U zal misschien op een wandeling doorheen het park onderstaande mooie nieuwe zitbank hebben opgemerkt. Deze werd 

in overleg met de boswachter door Bart Moereels aangekocht ter herinnering aan zijn overleden vrouw Petra. De zitbank 

werd gemaakt met hout dat gerooid werd bij bosbeheer en verwerkt werd door de houtwerkplaats van Natuur- en 

Landschapszorg – het maatwerkbedrijf van Natuurpunt. Op die manier blijft de hele keten in dezelfde vertrouwde 

handen, van boom tot afgewerkt eindproduct. 

 

Ronde gedichtenbank komt terug 
Het heeft even geduurd maar onze mooie ronde gedichtenbank zal komende weken opnieuw gemonteerd worden door 

de firma PIT. 

Een goed jaar geleden hebben we ze plots ‘s morgens teruggevonden zoals op de foto. 

De bezoekers zullen blij zijn om het vertrouwde plekje opnieuw te zien verschijnen. 

 

Nieuwe regiobeheerder 
Sinds 1 september heeft het park een nieuwe regiobeheerder. 

Veerle Heyens is de fijne dame die deze taak op zich gaat nemen. 

Ze kwam al eens een keertje meewerken met de ploeg en de vrijwilligers om wat voeling met de werkvloer te 

bewerkstelligen.  

Dat was alvast een erg gezellige werkmiddag en we kijken uit naar toekomstige nieuwe en fijne samenwerking. 

Volgende nieuwsbrief hopen we haar te strikken om een stukje nieuwsbrief in te vullen waarin ze ons wat kan vertellen 

over haar nieuwe functie. 
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Boekbespreking Paul Lathouwers 
 
Boekbespreking    
Natural Intelligence 
Leen Gorissen 
EAN: 9789464007572 
 

Dit is een boek dat je deze winter met zijn (hopelijk) donkere en 
koude dagen gezellig aan de kachel kan lezen. Een levensechte thriller 
waarin jij zelf als levend wezen in de natuur betrokken bent en met 
een schitterend en hoopvol resultaat wanneer we allemaal samen aan 
het werk gaan. 
 
In Natural Intelligence neemt Leen Gorissen, een Belgische 
transitiebiologe, je mee op ontdekkingsreis in de wondere wereld van 
NI en hoe de natuur ons kan helpen om de shift te maken van 
degradatie naar regeneratie. De natuur ontwerpt, produceert en 
innoveert al 3,8 miljard jaar circulair en zonder uitputting vervuiling 
en degeneratie. De natuur laat de wereld beter achter dan dat ze die 
gevonden heeft. Leen maakt er een punt van om deze natuurlijke 
wijsheid uiteen te zetten en ook toe te passen. Het vraagt van ieder 
van ons een mindset maar dat wordt uiteindelijk rijkelijk beloond. Ze 

haalt gewoontes en levensvormen aan die al eeuwen bestaan in de natuur en die nog altijd regeneratief zijn en 
ook zo zullen blijven. Deze voorbeelden worden voorgesteld om toe te passen op ons zijn en onze samenleving. 
Uiteindelijk zal dit ook onze enige kans op overleven worden. We moeten leren en luisteren naar de natuur en 
beseffen dat we maar een heel klein deel zijn van deze miljarden jaren oude en wijze natuur. Als we zo verder 
gaan, zijn we even vlug verdwenen als we gekomen zijn. Onze grootste uitdaging als mens is het voorkomen dat 
we niet zoals de andere 99,9% andere vormen van leven die ooit onze planeet bewoonden uitsterven. 
Het knappe van het boek is dat alles besproken wordt. Het gaat over een totaalbeeld hoe goed we het wel 
zouden kunnen hebben als we leren van deze oude Natuurlijke Intelligentie. Op het einde van het boek geeft 
Leen nog een paar mooie voorbeelden van organisaties en bedrijven die geïnvesteerd hebben in deze 
natuurlijke intelligentie. De return van deze organisaties en bedrijven is veel meer dan dat er ooit is 
geïnvesteerd en veel meer dan dat ze ooit zelf hadden verwacht.  
Voor mij is het een meesterwerk en tevens een oogopener. Het voelt allemaal zo natuurlijk en goed aan dat ik 
eigenlijk niet meer twijfel dat deze dame er knal opzit. Bij het lezen van dit boek zijn er voor mij persoonlijk nog 
wat (levens) puzzels in elkaar gevallen. Ik heb dit boek in augustus gelezen. Er gaat geen enkele dag voorbij 
zonder aan dit boek te denken. 
Spijtig dat het een Engelstalige uitvoering is. Er is een Nederlandstalige uitvoering in de maak. Een uitgever 
vinden zal nog een uitdaging worden. 
Nog een pittig detail: Het boek is niet te krijgen in de gewone boekhandel. Het wordt pas gedrukt bij bestelling. 
Geen verspilling. Het is wel als e-book te krijgen. 
 
Voor degene die niet zo graag lezen. Je kan altijd Leen haar website bezoeken en er zijn een paar podcasts te 
beluisteren waarin Leen de gaste is. 
Voor een echt totaalbeeld te krijgen, stel ik toch voor om haar boek te lezen. Zoals dikwijls is het boek beter als 
zijn verfilming. Veel leesplezier en welkom in de wereld van de warme, eenvoudige en natuurlijk aanvoelende 
wereld van de 'Natuurlijke Intelligentie' 
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Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos 
 
Klimaat nieuwelingen        Gerrit Huybreghts 

De klimaatverandering laat zich ook op Vordenstein voelen. Dit kunnen we onder meer zien  door het verschijnen van dieren die 
vroeger enkel in warmere streken voorkwamen. Even een paar voorbeelden. 
 

De vuurlibel 
 

 
vuurlibel vrouwtje 

 
De vuurlibel is een soort waarbij het mannetje opvallend rood is gekleurd.  
Hij lijkt een beetje op het mannetje van de bloedrode heidelibel die we op Vordenstein ook vinden, maar de kleur is nog 
dieper rood. Het wijfje is bruin, soms geelbruin met ogen die aan de onderkant blauwachtig zijn. Voor 1990 was de soort 
in Vlaanderen nauwelijks te zien, daarna was ze in kleine aantallen te vinden,  en vanaf 2008 is ze aan een opmars bezig. 
De soort plant zich bij voorkeur voort in iets of wat tegen de wind beschermde plassen die een warm microklimaat 
hebben. De eerste waarneming op Vordenstein dateert van 2018. Libellen zijn sterke vliegers en kunnen daardoor redelijk 
gemakkelijk migreren als de omstandigheden veranderen. Minder krachtige vliegers onder de insecten zullen sneller in de 
problemen komen. 
 
Het scheefbloemwitje 
 

 
Het scheefbloemwitje 
 
Het scheefbloemwitje is een zuidelijke soort die wel heel goed lijkt op het klein koolwitje  dat we hier gewoon zijn. Deze 
vlinder kan van de andere soorten witjes onderscheiden worden door  de vorm van de vlek midden op de vleugel en de 
grootte van de vlek aan de vleugelhoek. De soort is vanaf 2008 opgerukt vanuit het zuiden en heeft ondertussen een 
afstand van ongeveer 1000 km afgelegd. De eerste waarneming in ons land dateert van 2016, de eerste waarneming op 
Vordenstein van 2020. De geliefde voedselplant van de rupsen van het scheefbloemwitje zijn planten uit het geslacht 
scheefbloem (Iberis), die in België slechts af en toe gevonden wordt. 

vuurlibel mannetje 
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Een onderzoek dat Duitse en Franse scheefbloemwitjes vergeleek toonde echter aan dat waar de Franse – zuidelijke - 
dieren in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied voor eileg de voorkeur geven aan scheefbloem, de Duitse –noordelijke 
– in hun nieuwe gebieden een voorkeur vertonen voor look-zonder-look en grote zandkool. De uitbreiding is dus 
gedreven door de klimaatopwarming en mogelijk gemaakt doordat uitzwermende dieren zich aangepast hebben aan 
andere voedselplanten. 
 
 De sprinkhaanvlieg 
 

     
Sprinkhaanvlieg op vlinderstruik            Sprinkhaanvlieg op chicorei 

 

Dit is het wijfje van de sprinkhaanvlieg. De soort heeft strepen op de ogen, zoals op de tweede foto te zien is. Het is 
eigenlijk een Afrikaanse soort die ook weer naar het noorden is opgeschoven. In Nederland is het eerste exemplaar in 
1988 gezien. Voor Vlaanderen is de datum mij niet bekend. Ondertussen zijn deze vliegen zelfs in het zuiden van 
Scandinavië gezien. Op Vordenstein is het eerste exemplaar in 2011 waargenomen. Het aantal waarnemingen in België en 
Nederland is vanaf 2014 in de hoogte geschoten: toen werden er in België 96 dieren gezien - in 2013 1.De waargenomen 
aantallen schommelen sterk. Voor 2020 zijn er 579 dieren geteld, in 2021 71 en voor 2022 420. Kenners stellen zich de 
vraag of de grotere aantallen wel kunnen als ze enkel met warme winden uit het zuiden zouden komen aanwaaien. In 
Afrika legt de vlieg haar eitjes op de eipakketten van treksprinkhanen. Als de dieren die we hier vinden niet met de wind 
meekomen, wil dat zeggen dat ze zich hier voortplanten, terwijl de treksprinkhanen waarop ze in Afrika parasiteren hier 
ontbreken. Misschien speelt hier zoals bij het scheefbloemwitje mee dat de soort haar voedselkeuze aangepast heeft, 
maar daar is vooralsnog niets over bekend. 
 
 De luzernebehangersbij 
 

 
mannetje luzernebehangersbij op  
insectenhotel van Vordenstein 
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De luzernebehangersbij is ook pas recent in België verschenen. De eerste waarneming dateert van 2013 uit Bergen. 
Daarna gingen de aantallen gestaag omhoog. In 2016 werd voor het eerst een exemplaar gevonden in Antwerpen-stad, in 
2018 was er een eerste  waarneming in Merksem. Misschien was de soort hier al in 2019, maar ik heb ze pas met 
zekerheid gezien op het insectenhotel in 2020. Het is een klein bijtje, 7 tot 9 mm groot, en behoort tot de behangersbijen. 
Deze bijen snijden stukjes uit bladeren om hun nest mee te maken. Op Vordenstein zijn zeker 3 andere soorten 
behangersbijen actief. Op de foto is een mannetje te zien – met de kenmerkende groene ogen -  op de dakpannen van 
het bijenhotel. 
De soort bezoekt allerlei bloemen, onder andere vlinderbloemigen. De dieren komen voor in zuidelijk Europa en Noord-
Afrika. Het is een bij die commercieel ingezet wordt bij de bestuiving van luzerne en die daarvoor is ingevoerd in Noord-
Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. 
Bij ons is op de verspreidingskaart  2018-2022 (bron: waarnemingen.be) goed te zien dat vooral in stedelijk gebied 
waarnemingen gedaan worden. Er zijn groepjes waarnemingen in en rond Kortrijk, Gent, Brussel, Mechelen, Antwerpen 
enz. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat steden warmte-eilanden zijn, vooral in windstille zomernachten. Bij 
een stad van 200.000 inwoners bedraagt het verschil  met het omliggende platteland dan tot 7 graden. Het 
curieuzeneuzen-onderzoek spreekt over een maximum van zelfs 10 graden. Op Vordenstein heeft de tuin door haar 
beschermde ligging (bomen, muren) een eigen microklimaat dat ervoor zorgt dat het daar altijd een paar graden warmer 
is dan erbuiten. Het insectenhotel bevat bovendien heel wat stenen elementen die dat effect nog versterken. 
 

 
 
     Verspreiding luzernebehangersbij 2018-2022 
 
De knautiabij 
 
Dit jaar hebben we terug een knautiabij gezien. Deze bijzondere bijensoort was hier voor het eerst verschenen in 2020 
(zie nieuwsbrief 37) maar we vonden ze niet meer terug in 2021. De bij heeft ongeveer de grootte van een honingbij en 
vertoont zwart, wit en oranje op het lichaam. De wijfjes zijn strikte specialisten die enkel stuifmeel verzamelen op de 
knautia of beemdkroon. Deze plant kwam vroeger wijd verspreid in Limburg en Haspengouw voor, maar is daar langzaam 
verdwenen. Zo’n 10 jaar geleden zag men de knautiabij enkel nog aan de Grensmaas en in het noorden van de 
leemstreek. Onderzoek wees uit dat de soort zeer honkvast was en zich nauwelijks verplaatste. De dieren vlogen niet over 
ongeschikte terreinen zonder knautia  (zoals akkers) en verplaatsten zich niet verder dan 900 m. Dit leidde tot 
verschillende studies en acties vanwege Natuurpunt om de gebieden waar nog knautia voorkwam te beschermen. Het 
maaitijdstip van wegbermen en weiden met knautia  is daarbij ook een knelpunt. Maaien in juni of juli – de vliegtijd van 
deze bij – heeft voor gevolg dat de populaties verdwijnen. Mei of september zijn geschiktere maanden om te maaien. Het 
was dan ook een leuke verrassing voor bijenkenners dat vanaf 2018 de knautiabij op een aantal nieuwe plaatsen begon 
op te duiken, zoals bij ons in 2020. De dichtstbijzijnde plaats waar ze vroeger gezien waren  (Sint-Katelijne-Waver) lag op 
25 km van Vordenstein.  De dieren zijn dus in staat om zich over grotere afstanden te verplaatsen. De 2 kaartjes (bron: 
waarnemingen.be) tonen de verspreiding in Vlaanderen resp. in 2016 en 2022. Op het kaartje van 2022 staan de rode 
vierkantjes bij de “t” van Antwerp voor waarnemingen in Vordenstein. 
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We hebben in de tuin van Vordenstein heel wat knautia’s staan die volop stuifmeel verschaffen. Dat stuifmeel is roze. Op 
de foto is te zien dat het wijfje als het ware roze sokjes draagt. We hopen natuurlijk dat ze zich hier blijvend vestigen. Dit 
verhaal geeft ook aan hoe belangrijk bloemrijke tuinen en parken zijn voor wilde bijen, ook en vooral voor soorten die 
gespecialiseerd zijn en enkel stuifmeel verzamelen op één of enkele soorten bloemen. Hier op Vordenstein is met dank zij 
het werk van de vrijwilligers een plek geschapen waar een aantal bijen die het moeilijk hebben terecht kunnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Knautia 2016         Knautia 2022 
 
Tijdelijke afsluiting van de wilgentunnels in juli 
Eind juli zijn de wilgengangen in de tuin tijdelijk afgesloten voor het publiek. De reden: de aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid wespen. Wie door de tunnel liep was blij dat hij er aan de andere kant uit kwam zonder gestoken te zijn. 
Eerst dachten we dat er wespennesten in zaten, maar die konden niet gevonden worden.  
Dit verschijnsel is al op andere plaatsen gezien en de uitleg erover gaat als volgt: door het warme weer ontstaat er een 
bevolkingsexplosie bij de bladluizen.  Bladluizen zuigen het sap van planten op. Het plantensap bevat veel suiker, teveel 
voor de bladluizen die er eiwitten proberen uit te halen. Ze scheiden dus het teveel aan suiker uit, want voor hen is dat 
afval. Mieren beschermen wel eens planten met bladluizen en komen dan de dieren “melken” waarbij de suiker naar het 
nest afgevoerd wordt. Als er echt veel bladluizen zijn dan laten ze de suikerige oplossing gewoon vallen. Mensen die hun 
auto’s onder lindes parkeren kennen het verschijnsel. De plakkerige substantie wordt aangeduid met “meeldauw”. 
In de wilgentunnel lieten de bladluizen de suiker vallen op de bladeren van de wilgen in de tunnel en op de 
beukenaanplant die er naast stond. De grote hoeveelheid meeldauw trok eveneens een grote hoeveelheid liefhebbers 
van zoetigheid aan, waarbij opvallend veel wespen. De foto is van 20 juli en toont een overzichtje snoepers op de 
beukenaanplant: onderaan links de Europese hoornaar, onze grootste inheemse wesp. Bovenaan links is de middelste 
wesp te zien, die onze tweede grootste wesp is.  In de rechterbovenhoek is er een mier die zich te goed doet en ongeveer 
in het midden is nog vaag een vlieg te zien. Tussen beiden in vliegt een gewone wesp.  Genoeg volk dus om het gebruik 
van de wilgentunnel tot een onaangename ervaring te maken; er werd dan ook besloten om de wilgentunnels af sluiten 
zolang het feest duurde. Daarna konden de wilgentunnels terug opengesteld worden. 
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Natuurlijk tuinieren 
 

met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein 

 

Randen 
Elke tuin heeft wel bepaalde afmetingen in lengte en breedte. alleen in de hoogte is hij onmetelijk groot. Op het uiteinde 

wordt de tuin begrensd en krijgt hij randen. Een rand is een punt waar verschillende ecosystemen elkaar raken en waar 

we proberen ons voordeel te doen met het samengaan van de verschillende elementen. De verdeling van de tuin in 

verschillende onderdelen zoals bloemen, groenten, gras, klein fruit, hagen, boomgaard, waterpartij, de bodem overgang 

van aarde & lucht.... 

Overal vinden processen plaats, en die kunnen we zoveel mogelijk in ons voordeel benutten. 

Muren in de tuin zijn onverzettelijk. Bij hevige windvlagen wordt de wind omhoog gestuwd en kan aan de andere 

muurzijde vervelende valwind veroorzaken met mogelijk schade voor de planten. Voordelen zijn bescherming bij lage 

temperaturen, opslaan van warmte aan de zonzijde die ‘s nachts uitstraalt naar planten die daar groeien, en de 

mogelijkheid om planten in de hoogte te leiden. 

Hagen: zijn er in verschillende soorten. Een haag bestaande uit één soort plant (beuk - liguster) kan gebruikt worden als 

grensafscheiding. Tevens doet zij dienst als windbreker. Zij zorgt voor een hogere temperatuur achter de haag, er wordt 

schaduw gecreëerd en het snoeisel kan gebruikt worden om te mulchen. Een gemengde haag is dan een 

dicht bij elkaar geplante rij gemengde struiken met als doel bloesems en bessen te kweken om vogels en insecten te 

lokken en te huisvesten 

Gras (gazon) kan aangewend worden als toegangsweg of pad. Het maaisel kan gebruikt worden als mulch (wel uitkijken 

voor zaad). Gras is eenvoudig te onderhouden. 

Fruitstruiken (frambozen- braam), bessenstruiken, staakbonen, erwten, asperges en alle planten die hoger groeien, 

kunnen dienen als windscherm. Ze geven schaduw en oogst. Ze kunnen ook mulch-materiaal  leveren op het einde van 

het seizoen. 

Russische smeerwortel (symphytum uplandicum - bokking 14 ) geeft op zich geen eetbare oogst. Het is echter een ideale 

plant om op de rand (grens) van je perceel te kweken. Hij vormt een dicht en sterk wortelgestel waarmee hij in staat is 

om ongewenste planten zoals brandnetel, braambes, zevenblad, boterbloem en gras een halt toe te roepen. Zijn 

diepgaande wortels halen ook heel wat mineralen uit de bodem. Hij bloeit prachtig blauw en wordt in die periode druk 

bezocht door hommels en bijen. Het blad kan 3 tot 4 maal per jaar geoogst worden om mee te mulchen of om te 

composteren. 

Water: een vijver of andere waterpartij is een pluspunt in de tuin. Als drenkplaats voor allerlei tuinbewoners. Het is ook 

een lokmiddel voor eventuele kikkers of padden. 
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De bodem daar waar lucht en aarde samenkomen: is een heel belangrijke rand in onze tuin. Hier vinden verschillende 

processen plaats zoals het goed mulchen, als voeding en huisvesting voor het bodemleven dat zo mee zorgt voor het vlot 

groeien van de planten. Mulch zorgt ook voor een goede bescherming van de bodem, met als resultaat een losse goede 

structuur en een goede opname van lucht en water. Het is een rand om te koesteren en te verzorgen en zo zetten we een 

stap naar zorgeloos en plezierig tuinieren 

Aardappelen  

Enkele jaren geleden heb ik een klein experiment uitgevoerd met aardappelen. Overigens met wisselend succes. 

Geplaagd door de coloradokever besloot ik om dan maar geen aardappelen meer te kweken. 

Toevallig kreeg ik in het voorjaar 5 pootaardappeltjes in handen en heb ik mij laten overhalen om het experiment nog 

eens op te starten. De aardappeltjes voorzien van enkele scheuten heb ik gewoon boven op de grond gelegd en dan 

afgedekt met bladmulch van 1 jaar oud. Toen de planten goed opgeschoten waren, heb ik ze nog eens afgedekt met een 

flinke hoeveelheid éénjarige bladmulch (aanaarden). Voor de rest van het seizoen heb ik alleen maar geobserveerd hoe 

de planten groeiden en stelde ik een weelderige bladgroei vast. dit verontrustte me een beetje, want veel blad geeft niet 

altijd veel oogst. Het oogsten verliep heel vlot. Ik kon de aardappelen gewoon met de hand uit de bladhoop rapen. Het 

resultaat was licht afwisselend maar toch succesvol. Ik oogstte een bos met een zevental mooie aardappelen, 2 bossen 

met een flinke opbrengst en 2 bossen met veel opbrengst. Samen iets meer dan 12 kg voor 5 bossen. Als het kevertje weg 

blijft is het wat mij betreft een experiment om te herhalen en uit te breiden. 

P.S. Herfst in de tuin is het ideale moment om overvloedig te mulchen en in rust te gaan tot in april. 

                    

De 2 muurranden creëren hier een  beschut                                        Russische smeerwortel           

microklimaat tussenin.                   

  

vriendelijke & vrolijke groe(n)ten 

Walter 
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Vordenstein door de eeuwen heen 
 

Deze reeks over “Vordenstein” werd opgemaakt door vrijwilligster Vera Paeshuys. 
De reeks omvat 3 afleveringen : “Het kasteel en zijn bewoners”, “Het park” en “De kapel”.  
Vandaag brengt Vera :  deel 1 
 

Vordenstein, het kasteel en zijn bewoners     Vera Paeshuys    
 
Vordenstein. De naam is een samentrekking van voord(e), een doorwaadbare plek in een rivier of beek en stein, een 

stenen huis. Die waren inderdaad aanwezig: het stenen huis en de beek. 

Rond het domein loopt een ringgracht, vaak verlegd en uitgegraven. Twee heuvels, achterin het park werden aangelegd 

met de uitgegraven aarde. Doorheen het park lopen grachten en waterpartijen met een vijver in het privé-gedeelte. 

 “Een stenen huis met schone houten (=bomen)”, zo werd het “Hoff van Werve” beschreven in vroegere tijden. De eerste 

eigenaar van Vordenstein was Jan van de Werve, van 1413 tot 1431 herhaaldelijk burgemeester van Antwerpen. De van 

de Werve’s bezaten het landgoed meer dan 100 jaar. Tot de 20e eeuw zal het dienst doen als zomerverblijf of “Hof van 

Plaisantie” voor Antwerpse patriciërsfamilies.  

Voor die tijd, in 1148, toen de heerlijkheid Schoten in twee werd gedeeld, het geestelijk gedeelte onder het gezag van de 

abdij van Villers,  kwam Vordenstein onder het wereldlijk gezag van de Heren van Schoten, die woonden in de burcht van 

Calesberg. Het werd in leen gegeven aan vrije boeren.  

Oorspronkelijk een landbouwsite met hoeven, akkers, weiden en houtwallen was het tot de 19e eeuw bedoeld voor 

landbouw- en houtopbrengst. Tuinen werden enkel aangelegd in de directe omgeving van het kasteel.  

In 1553 is er voor het eerst sprake van “een steenen huys van plaisanciën”. Vordenstein werd eerder, in 1538, 

aangekocht door Gregorio de Ayala, ridder van Spaanse afkomst, rijk geworden als Antwerps handelaar.  

Een gravure van H. Cockx uit 1595 stelt het kasteel voor met trapgevels en vier halve hoektorentjes. De bouwstijl vertoont 

verwantschap aan stedelijke woningen uit die tijd. 

Het waren de de Ayala’s die aan Vordenstein zijn prachtig uitzicht gaven. Zij legden dreven aan en zouden, naar het 

voorbeeld van de Italianen, die de struik uit Azië invoerden, als eersten de rododendron een plaats geven in de 

kasteeltuinen. 
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Een tweede “kasteel”, eerder een luxueus landhuis in Franse stijl, werd rond 1830 gebouwd en gesloopt in 1946 nadat 

het dienst had gedaan als verblijf voor Canadese militairen die het als een ruïne achterlieten. 

 

 

Door zijn huwelijk met Françoise Guyot, enige erfgename van Vordenstein,  kwam het domein rond 1800 in handen van 

de Nederlandse bankier Daniel Thuret, een gefortuneerd zakenman, die tevens burgemeester van Schoten werd. Hun 

totale vermogen, geschat op zo’n 3,5 miljoen frank, werd geërfd door hun enige dochter,  Eulalie Thuret. Zij huwde in 

1826 met Jacques-Charles de Pret de Calesbergh. Zo kwam het domein in het bezit van de familie de Pret. 

In 1964 kende de Belgische Staat een verkavelingsvergunning toe. Hierop volgde veel protest vanuit de prille 

milieubeweging. In 1969 werd de vergunning ingetrokken en  de Belgische Staat kocht 110 ha aan voor een bedrag van 

500 miljoen fr. Vandaag is het Vlaams Gewest eigenaar. Het beheer gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos.  

De familie de Pret bleef in het bezit van 27 ha met daarop een grote villa. In dit privégedeelte staat ook de 

boswachterswoning in neo-renaissancestijl 
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Lina 
 

De vrijwilligerswerking van  het Vordenstein-park is door de jaren heen mooi geëvolueerd naar een  vaste groep diverse 

mensen waaruit al veel hechte vriendschappen zijn ontstaan. In dit positieve verhaal hebben we 8 jaar lang het geluk 

gehad te mogen samenwerken met de fijne en erg actieve dame Lina Sevens. Voor een gezonde groepsdynamiek heb je 

altijd een deel mensen nodig die met de glimlach willen investeren in de anderen en met open blik en warmte de nieuwe 

verwelkomen. Lina was hier alvast heel getalenteerd in en haar overlijden op 3 oktober laat dan ook een stevige leegte bij 

ons allen achter. We trachten dit wel op te vullen met de vele mooie herinneringen aan haar, maar we gaan haar ondanks 

dat zeker nog lang missen. We planten deze winter een boom in jouw herinnering zodat je elke dag een beetje aanwezig 

blijft in ons mooie park. 

Dag, dag, Lina… 
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VMPA Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen 

De VMPA organiseert ook buiten Vordenstein en het Peerdsbos natuurwandelingen met ervaren natuurgidsen. Deze 

wandelingen zijn gratis en duren ongeveer 2 uur.  

Kijk op de website voor de wandelkalender. 

 

www.natuurgidsen-brasschaat.be 

 
 
 

Tuinpunt vzw  

info@tuinpunt.be  
www.tuinpunt.be 
 

Cook and Herb  

 
 
 

Meer info op  
info@kruidenwereld.be 
www.cookandherb.be 

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” horen 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 deze nieuwsbrief :  Hanneke Bocken, Cathérine Cornette, Gerrit Huybreghts, François Jans, 

Paul Lathouwers, Vera Paeshuys, Dirk Vanhimbeeck en Walter Vervoort. 
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