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Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 februari 2017 

 
2017, niet zomaar een rAntje Groen 

 

De afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen hield haar jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) op 

zaterdag 18 februari 2017. Alles stak dit jaar in een nieuw kleedje zowel de zaal (de Ark gelegen op domein 

de Windhoek op de grens van Mortsel en Hove), als de wijze waarop het programma gebracht werd door 

verschillende sprekers en doorspekt met kleine videofilmpjes. De opkomst was zeker en vast goed (58 leden) 

gedreven door het aangekondigde jaarthema (2017, niet zomaar een rAndje Groen) met aandacht voor het 

beheer van het monument of Fort 7, de nieuwe terreinen te Edegem en de vooruitgang mbt de inrichting van 

het gebied Frijthout en de mogelijke verwerving van het Uilenbos, te Hove. De volledige opbrengst van deze 

avond ging naar het project ter verwerving van het Uilenbos waarbij leden werden aangemoedigd om een gift 

voor het gebied te doen. 

Het programma van deze goed gevulde vergadering omvatte: 

1. een officieel gedeelte met een overzicht van de hoogtepunten van 2016  

2. een overzicht en goedkeuring van de financiën en bestuurlijke aspecten van de afdeling inclusief de 

(her)verkiezing van bestuursleden + een demonstratie van de nieuwe website van de afdeling 

3. een etentje en gezellig samenzijn   

4. thema toelichtingen rond de verschillende gebieden van de afdeling te Wilrijk, Edegem en Hove 

5. gluren bij de buren… waarbij afdeling Spoorwegberm (Johan Asselbergs) hun visie en 

aankoopprojecten in  “De Grote Boshoek” kwam toelichten 

6. in parallel werd een fotografisch verslag van het afgelopen jaar getoond 

 

De getoonde presentaties (rond de punten 1, 2, 4 en 5) evenals de videofilmpjes en dit verslag kan je 

consulteren op onze website (www.zuidrand.be).  

De belangrijkste punten en conclusies van de LAV betreffen de volgenden: 

- De activiteitsgraad van de afdeling blijft hoog met bijna 100 beheer en 70 andere activiteiten. De 

beheeractiviteiten in onze reservaten (Fort 7 en Groen Neerland) waren goed voor ongeveer de helft, 

aangevuld met wekelijkse natuurexcursies, zoogdieren-, planten-, amfibieën- en uilen-inventarisaties, 

acties ,…). Beleid kwam in 2016 iets minder aan bod maar belooft in 2017 weer hoog op de agenda te 

staan (Essers Wilrijk, verkiezingen in 2018, …). Rond de vogelwerking bleef de afdeling uitvoerig 

samengewerken met Ardea. Wat vorming betreft waren de cursus “varens” en rond “de 

waarnemeningwebsite van Natuurpunt” een succes, maar moest de cursus paddenstoelen worden 

afgelast door een gebrek aan voldoende interesse. Opmerkelijk dit jaar was de erg grote deelname aan 

de bustochten (Vallei van de Hermeton en de Hoge Venen) ! Het aantal deelnemers op de wekelijkse 

activiteiten blijft gestaagd rond de 15 a 20 met uitschieters tot ver boven de 100.  



- De Opendeur van 15 mei op Fort 7 in het 

kader van de Antwerpse Fortengordel lokte wel 

450 fietsers en wandelaars naar het fort ondanks het 

minder goede weer. Het was een fijne dag met veel 

interesse voor de natuur-educatieve standen, de 

bijenstand van de imkers en de kinderexcursies rond 

vleermuizen en kinderactiviteitenstand. In 

tegenstelling tot vorig jaar werd er ook afgesloten 

met een positief financieel resultaat. Het besluit van 

de LAV van 2016 om de organisatie van de 

Fortengordel volkomen in eigen hand te houden was 

hier niet vreemd aan. 

- Vermeldenswaardig waren de nieuwe activiteiten te Hove in oktober rond het Uilenbos met meer dan 

200 bezoekers (met medewerking van Ardea) en in december met de start van de inrichting van de 

aanplanting op het Frijthout, waarbij meer dan 

140 mensen de handen uit de mouwen 

staken om struiken te planten. De 

samenwerking met de gemeente Hove en het 

Landschapspark verliepen hierbij erg 

constructief.  

- De afdeling organiseerde opnieuw een 

behaag-natuurlijk actie op het grondgebied 

van de afdeling en voor de ganse stad 

Antwerpen. Te Wilrijk, Hove en Edegem 

werden voor meer dan 1 km nieuwe hagen 

aangeplant met streekeigen soorten. Vooral 

te Hove werd heel wat verkocht deels door een grote participatie van de gemeente voor de inrichting van 

Frijthout.  

- De intensieve beheeractiviteiten van de afdeling waren zoals steeds gericht op de natuurreservaten 

Fort 7 en Groen Neerland. Dit jaar verruimde echter het aandachtsveld en werd dit aangevuld met 

verscheidene beheeractiviteiten te Edegem rond de 

inrichting en behoud van een aantal 

amfibieënpaarplaatsen. De afdeling legde ook een 

wandelpad aan in het Hogerhagenbosje dat in 

oktober ingehuldigd werd. Ook dit jaar werd aandacht 

besteed aan het betrekken van alle medewerkers bij 

het opstellen van het beheeractieplan voor het Fort. 

Nieuw was de beheerwandeling op Frijthout, Wat 

soortbescherming betreft lag de focus op de 

paddenpaarplaatsen te Edegem (Kattenbroek) en de 

inventarisatie van uilen en ophangen van gepaste 

kasten (door Ardea) in de afdeling. In 2016 werd ook 



gestart met enkele beheermaatregelen op het Fort ter bescherming van het monument. Er wordt vooral 

ingezet om de verdere aftakeling van het monument te voorkomen door gepaste snoei van de begroeing. 

- Natuurstudie richtte zich dit jaar opnieuw op de planteninventarisatie van de groengebieden in onze 

afdeling ter ondersteuning van beheer en beleid. In het kader van het nieuwe monitoringplan voor de 

afdeling werd ook de paddenstoelenpopulatie van 

het Fort verder in kaart gebracht. Een inventarisatie 

van de vleermuizen in het Uilenbos en een 

wintertelling op Fort 7 stonden tevens op de 

agenda. ARDEA de regionale vogelwerkgroep was 

erg actief in 2016 met verschillende 

inventarisatieactiviteiten in de regio. Waarnemingen 

in de afdeling worden systematisch ingegeven op 

www.waarnemingen.be en op deze wijze 

beschikbaar gesteld voor alle belanghebbenden. 

- Naar aloude traditie publiceerde de afdeling ook dit jaar 4 mooie en kleurrijke 

rAntGroen-nummers met veel aandacht voor fotografisch werk van eigen leden. 

De website van de vereniging werd onder handen genomen met de lancering 

ervan gepland voor begin 2017.  Meer en meer leden en sympathisanten vinden 

trouwens de weg naar onze activiteiten via de actieve facebookpagina en de 

website van de afdeling. 

- Het aantal leden van de afdeling blijft stijgen in alle gemeenten waar onze 

afdeling actief is, tot bijna 1600 families. Bovendien zetten vele nieuwe leden zich 

in rond speciale activiteiten zoals het bezoek aan het Uilenbos, de plantactie op 

Frijthout of de inrichting van de gebiedjes te Edegem.  

- Tot spijt moest de afdeling het ontslag vernemen van de natuur- en 

milieuambtenaar te Edegem die nochtans een erg groot “hart” had voor de natuur en zich hier “hard” 

voor inzette. De afdeling zal er dan ook over waken dat Edegem zijn ambities op het vlak van natuur en 

milieu niet terugschroeft gezien de grote nood hieraan, getuige de erg grote en groeiende belangstelling 

vanwege de Edegemse bevolking. 

Het landschapspark Zuidrand dat opkomt voor de open ruimte in de regio, blijft een belangrijke partner voor 

de afdeling in de samenwerking rond de trage wegen en de komende aankoop van OCMW gronden van de 

stad Antwerpen in de Grote Boshoek (grens Hove-Boechout-Lint) en in Wilrijk. Op de LAV vernamen de leden 

dat de minister een positief advies heeft verleend rond het aankoopluik (subsidieaanvraag) van het strategisch 

plan voor de Boshoek. Hierdoor staan we een belangrijke stap verder in het aankoopdossier van het Uilenbos.  

Voor 2017 blijft de aandacht van de afdeling gericht op de volgende belangrijke projecten: 1) de aankoop 

van het biologisch zeer waardevolle Uilenbos te Hove, 2) de aankoop van een perceel langsheen het 

Geitenpad te Wilrijk voor de uitbreiding van de Kamsalamander populatie, 3) de start van de natuurinrchting 

en beheer op het Frijthout te Hove,  4) de verdere uitbouw van het beheer van de groengebieden in beheer 

gegeven aan de afdeling te Edegem en 5) de verdere uitvoering van de werken aan het monument op Fort 7. 

Voor de nieuwe gebieden te Hove dient ook een formeel beheerteam te worden samengesteld. 

De LAV keurde het algemeen overzicht goed evenals het voorstel om alles op alles te zetten om de aankoop 

van het Uilenbos in 2017 waar te maken, indien de omstandigheden dit toelaten.  



 

De resultatenrekening van 2016 (tabel) toonde 

een batig saldo van 518,25 € nadat een belangrijke 

reservering van 5500 € voor de aankoop van het 

Uilenbos werd gereserveerd. Dit resultaat was het 

gevolg van de erg hoge activiteitsgraad, de groei 

van het aantal leden en vooral het resultaat van 

enkele activiteiten zoals de behaagactie, het grote 

aantal gidsbeurten en een bijdrage van Studio 100 

voor opnames op het fort. Anderzijds werden er 

geen grote aankopen verricht en waren de kosten 

voor de bustochten en winteravonden beter onder 

controle tengevolge van maatregelen beslist door 

de LAV van 2016 (bustochten kosten nu 20 € en 

voor de winteravonden wordt een gift gevraagd). 

De vorig jaar bsliste kostenbeheersing voor de LAV 

zal pas dit jaar een positieve bijdrage hebben (vrije 

toegang vervangen door vraag voor een gift ter 

ondersteuning van de aankoopprojecten). Naast 

deze positieve factoren is ook vooral het 

rondbrengen van de rAntGroen ipv de verzending 

met de post een belangrijke bijdrage om de lokale 

werking te kunnen bekostigen. Belangrijke en 

noodzakelijke inkomsten werden tevens verkregen 

via de Minasubsidiëring, de bijdragen van Wilrijk en 

Edegem in de werking en de tussenkomst uit het 

lidgeld door Natuurpunt.  

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2016 unaniem goed en bedankte de penningmeester in 

het bijzonder voor het puike werk.  

 

De begroting voor 2017 werd voorzichtig 

opgesteld (zie tabel) en voorziet ongeveer 

12800 € inkomsten. Er wordt uitgegaan van 

een beperkt verlies van 1350 €. We hopen op 

meer inkomsten van activiteiten (LAV, 

Fortengordel,…), het gestegen leden aantal, 

en meer giften om het verlies te kunnen 

wegwerken en zoals in 2016 een overschot te 

bereiken om de kosten verbonden aan de 

geplande aankopen (Uilenbos, …) te kunnen 

verzekeren.  

Het eigen vermogen van de afdeling bedraagt 

ongeveer 136.000 € het grootste deel hiervan geparkeerd op het reservatenfonds te Mechelen. Voor de 



aankoop van gebieden (Uilenbos en Geitenpad te Wilrijk) zullen de reserves (cash en reservatenfonds) worden 

aangesproken maar niet volstaan om deze hoge uitgaven te financieren. De LAV herbevestigde daarom de 

noodzaak om jaarlijks een 5000 € te kunnen reserveren uit de opbrengsten, voor de afbetaling van deze 

gebieden.  

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2017 unaniem goed en verleende het bestuur een mandaat om de 

reserves aan te wenden voor de aankoop van nieuw natuurgebied, in het bijzonder het Uilenbos.  

 

Bestuurders : De voorstellen tot verlenging van de bestuursmandaten van Hugo Waeterschoot (als voorzitter)  

Erlend Hansen (als secretaris) en Maggy Troffaes (als bestuurslid) werden unaniem herbevestigd door de LAV 

voor een periode van 3 jaar. Kris Vos zal in 2017 dls coördinator de activiteiten van de afdeling registreren op 

de natuurpunt website.  

De LAV keurde verder éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt 

goed: voor Natuurstudie (vzw): Walter Van Spaendonk, voor Natuurbeheer (vzw): Tuur Wuyts, voor Educatie 

(vzw): Nicole Boussemaere, Erlend Hansen voor Beleid (informeel). De afdeling kan bovendien 3 (of 4) 

bijkomende vertegenwoordigers sturen door het ledenaantal (op het moment van de LAV was nog geen 

bevestiging hiervan ontvangen) : Rudi Leemans, Guido Callaerts, Hugo Waeterschoot en Lucy de Nave indien 

een 4de kandidaat kan 

De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun zeer gewaardeerde inzet 

voor de afdeling het afgelopen jaar en het bereikte resultaat. 
 
 
Hugo Waeterschoot     Erlend Hansen 
Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen                Secretaris Natuurpunt Zuidrand Antwerpen 
 
 
 

Overzicht bestuursleden en coördinatoren voor de afdeling Zuidrand Antwerpen 

• Voorzitter: Hugo Waeterschoot 
• Secretaris: Erlend Hansen 
• Penningmeester/leden/behaag: Guido Callaerts   
• Beheerteam coördinatoren Fort 7: Tuur Wuyts en Eddie Schild 
• Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans 
• Coördinator Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere 
• Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel 

• Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers Edegem: Kris Vos, Johan Claessens ;  Hove : Hugo Waeterschoot, Wim 

Van Deynze en Antwerpen: Rudi Leemans, Lucy de Nave 
• Coördinator Website, Facebook: Bob Gabriels, Eva Suls en Niels Schild 
• Coördinator Activiteitenregistratie: Kris Vos 
• Coördinator historische gidsen: Philippe Vanhove 
• Vrije bestuursleden: Els Wijnants, Lucy de Nave, Floris van Volsem, Stany Marichal en Maggy Troffaes 

 
 
 
 


