
  

 
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen • Waeterschoot Hugo (Voorzitter), Groenstraat 59 Hove •   

• tel 03.455.22.12 • email hugo.waeterschoot@scarlet.be • www.zuidrand.be • 
 

 
                        

Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 maart 2022 
 

2021, ondanks coron hielden we goed stand ! 
2021, we bouwen verder aan onze toekomst ! 

 
Ook 2021 werd getekend door de Corona pandemie waardoor een deel van onze activiteiten diende te worden 
aangepast. Gelukkig moesten we onze werking in 2021 niet helemaal stilleggen en konden een heel aantal 
activiteiten doorgaan mits beschermende maatregelen.   
 
Zo leed ook de planning voor de jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) van onze afdeling Natuurpunt 
Zuidrand Antwerpen onder Corona. De LAV was oorspronkelijk virtueel gepland voor zaterdag 21 februari. 
Maar werd op breed verzoek met een kleine maand verlaat zodat ze fysiek kon doorgaan  op zaterdag 13 
maart in de zaal van de Ark Gemeenschap te Mortsel. Er kwamen een 40-tal leden opdagen, iets minder dan 
vorige LAVs maar daar zat de gewijzigde en late aankondiging vast en zeker voor iets tussen. Het werd in 
ieder en geval een gesmaakte avond met veel beeld materiaal die gelijktijdig als nieuwjaarsreceptie doorging.   
 
Bij de start van de avond overhandigde dhr.  een mooie cheque 
van 2000 € vanwege Actinium ten voordele van het project de 
Edegemse beekvallei. Dit bedrijf had deze premie verdiend door 
haar duurzaam warmtenetproject voor de woonwijk Minerve te 
Edegem. Zoals toegelicht zal het geld worden ingezet voor de 
inrichting van het nieuwe natuurgebied meer bepaald een 
vlonderpad en het uitgraven van een amfibieënpoel. 
  
Ondanks corona konden een aantal mooie verwezelijkingen en 
activiteiten voor het jaar 2021 worden voorgelegd. De 
beheersploegen van Fort 7, het Uilenbos, De Edegemse beekvallei en Groen Neerland hebben in 2021 
onverminderd doorgewerkt en dit op een hoog niveau. De start van de educatieve activiteiten verliep zeker in 
het begin van 2021 in mineur maar herstelde tegen de zomer. Tegen het einde van het jaar konden de meeste 
afdelingsactiviteiten doorgaan zij het onder strikte voorwaarden. De oorspronkelijke geplande cursussen 
konden echter niet doorgaan en een eerste winteravond kon pas in januari 2022 georganiseerd worden, 2 jaar 
na de voorlaatste versie. De meeste natuurinventarisaties konden gewoon doorgaan en leverden mooie 
resultaten af. Erg opmerkelijk was ook het blijvend hoog aantal bezoekers die onze toegankelijke 
natuurgebieden bezochten (Uilenbos, Groen Neerland,Edegemse Beekvallei en Fort 7).  
 
Naast het formele deel met de goedkeuring van de resultatenrekening, de verkiezing van bestuursleden en 
aandachtspunten voor 2022, werd het 20 jarig bestaan van Natuurpunt, de naamsverandering van Natuurpunt-
CVN naar Natuuracademie, de puike resultaten van de Natuurpuntexpeditie voor onze afdeling illustratief 
toegelicht aan de hand van korte videos.  Tot slot waren er mooie sfeerbeelden van Fort 7 rond de 
verwevenheid van dit monument met de natuur en een toelichting door David Wouters rond de website 
opgericht specifiek voor het monument Fort 7. 
 
Dit verslag, de volledige presentatie, en de getoonde videofilmpjes kan je consulteren op onze website 
(www.zuidrand.be).   

 

Mooie initiatieven: Actinium
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Deel 1: Conclusies van de Algemene Lokale Vergadering 

De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de 
werking in 2021: 

- Onze afdeling organiseerde in 2021 ondanks Corona 
toch meer dan 100 activiteiten voornamelijk rond 
beheer, maar vanaf de lente toch ook heel wat 
educatieve natuuractiviteiten.  

- Uitschieters waren vast en zeker de opendeur op het 
Fort einde augustus, de samenwerking met Wilrijk rond 
een aantal thema’s en de Zuidranddag op 14 oktober waar 
er extra aandacht was voor de beekvalleien in onze en 
omliggende afdelingen. Op initiatief van de 
streekvereniging Zuidrand (Prov. Antwerpen) 
ondertekenden de betrokken gemeenten een charter om 
deze belangrijke open ruimte en 

natuurverbindingsgebieden maximaal te vrijwaren.   

- Het ledenaantal van Natuurpunt en ook de afdeling 
blijft gestaag groeien waarbij we de kaap van 1850 leden 
(gezinnen) in zicht hebben (zie figuur). De ledenaangroei 
verloopt wel iets trager dan de groei van het aantal leden 
van Natuurpunt in Vlaanderen die nu reeds meer dan 
133.000 bedraagt. De toename van jonge gezinnen die 
onze natuurgebieden bezoeken valt op terwijl de 
klassieke tochten eerder een ouder publiek blijft 
aantrekken. Voor elk wat wils dus. De LAV steunt het 
voorstel om acties te ondernemen om snel naar 2000 
leden door te groeien! 

- De geplande activiteiten op Fort 7, Groen Neerland, 
de Edegemse beekvallei en het Uilenbos konden 
gelukkig terug  doorgaan in 2021, waaronder de 
jaarlijkse opendeurdag op Fort 7 op 29 augustus. Vele 
honderden bezochten het Fort die dag vooral mensen uit 
de directe omgeving. Ook de jongeren-natuurspeurtocht 
in het Uilenbos op 14 oktober was erg succesvol met 
meer dan 100 enthousiaste deelnemertjes.   

De inter-afdelings-
vogelwerkgroepen 
Ardea en RUWG kenden 
een moeilijke periode maar namen een doorstart met en nieuwe ploeg.  
De vleermuizeninventarisatie en de plantenstudiegroep konden hun 
activiteiten bijna ongestoord doorzetten.  

- Beleid: zoals verwacht, kwamen de beleidsdossiers door Corona op een lager pitje te staan. Vooral te 
Hove konden we actief participeren in de uitwerking van een actieplan rond biodiversiteit en klimaat.  

- De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling 
(Wilrijk, Edegem en Hove) waarbij we dit jaar ongeveer 2,8 km aan streekeigen hagen konden aanplanten 
die de lokale biodiversiteit zeker ten goede komt. 
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- De beheeractiviteiten blijven doorgaan op een 
hoog tempo in het groeiend aantal natuurgebieden in 
eigendom of beheer van onze afdeling. Te Hove werd 
de bevolking betrokken op een algemene beheersdag 
in januari. Zowel voor Fort 7 als voor het Uilenbos te 
Hove werd in 2021 hard gewerkt aan een nieuw 
beheersplan dat begin 2022 zal ingediend worden 
voor erkenning bij de overheid. In 2021 konden we 
ook 2 hectaren eikenbos aankopen waardoor het 
Uilenbos uitbreidt.  Op Fort 7 werd einde 2021 tijdens 
het beheer extra aandacht gegeven aan het beter 
vrijwaren van het monument en vliegroutes van de 
vleermuizen.  

- Vier fijne rAntGroen-nummers met aandacht voor fotografisch werk van 
eigen leden,  verschenen steeds op tijd en werden door vrijwilligers bij de 
leden bezorgd, wat de afdeling een 
aanzienlijke besparing op 
verzendkosten opleverde.  

- De website en faceboek van de 
vereniging blijven groeien in 
populariteit aangevuld met de 
maandelijkse nieuwsbrief van de 
afdeling die momenteel reeds in 
meer dan 1.200 elektronische 
brievenbussen van de afdeling 
terecht komt.  

- De herinrichting en opfrissing van ons lokaal de Ijsvogel op de terreinen van 
Fort 7 werd ook in 2021 verder gezet.   

- De Natuurpunt-expeditie 2021 brak alle records met niet minder dan 4 ploegen 
die zich hebben ingezet voor de afdeling die meer dan 10.000 € voor nieuwe 
aankopen in onze afdeling bijéénsprokelden.     

 
 
 
 
 
 
Er van uitgaande dat Corona geen roet meer in het eten gooit in 2022, keurde de LAV voor 2022 de volgende 
aandachtpunten en doelstellingen voor de afdeling goed:  
1) Hove: samenwerking met de gemeente rond klimaat en bosaanplanting, finalisering van het beheerplan 

voor het Uilenbos, inrichting met natuureducatieve panelen, het aanleggen van een nieuwe brug over de 
beek en het in gebruik nemen van een hooiland perceel langsheen de Lintsesteenweg  

2) Edegem: de indiening van een vergunning voor de aanleg van een vijver en een vlonder en wandelpad 
op het perceel aan de “Aen Den Boeren Leeger”, nagaan of nieuwe percelen in de omgeving kunnen 
verworven worden voorzover de budgetering dit toelaat 

3) Wilrijk, Fort 7:  verbeterings- en instandhoudingswerken aan ons lokaal de Ijsvogel, het indienen van het 
beheerplan en start van de uitwerking ervan, organisatie de opendeur op het Fort samen met het district 
Wilrijk einde augustus en een blijvende inzet voor de educatieve activiteiten rond natuur en monument  

4) Wilrijk- Geitenpad: samen met het district het instandhoudingsproject voor de Kamsalamander terug 
momentum te geven  

5) Educatie: cursus natuur-in-zicht in het najaar, samen met één of meerdere buurafdelingen, de (her)opstart 
van meerdere cursussen 



6) Natuurstudie: opstarten van een weidevogelproject 
7) Financiën : verdere afbouw van de schuld voor het Uilenbos  
8) Het aantal natuureducatieve activiteiten vanaf de lente terug op volle kracht te laten doorgaan 
9) Nagaan hoe we meer praktisch voordeel kunnen halen tgv het toe treden van de afdeling tot het Regionaal 

Landschap Rivierenland, in opvolging van de toetreding van de gemeenten Edegem en Hove in 2021 
 

Financiën 

De resultatenrekening van de algemene 
inkomsten en uitgaven van de afdeling voor 
2021 (zie groene kolommen in tabel) toonde 
een positief saldo van - € 4329 

Aan de uigaven zijde blijven de kosten voor 
het tijdschrift (€ 5555), kosten voor het lokaal 
(€ 1638) en de aankoop van materiaal voor 
het uitvoeren van de natuurbeheerwerken (€ 
1160), veruit de belangrijsten en 
vergelijkbaar met de vorige jaren.  

Opmerkelijk was dat de opbrengst van de 
Opendeurdag negatief was in 2021 door de 
wat lagere opkomst dan gepland.  

De subsidies vanwege de gemeenten waren 
exact zoals gepland. Daarentegen zorgden 
de erg goede behaagactie (het bedrag voor 
Hove betreft 2 jaren), het groeiend aantal 
leden, het verhuur van het Fort aan Studio 
100 voor de opname van Nachtwacht en de 
inkomsten van gidsbeurten, voor 
uitzonderlijk positieve inkomsten, behoorlijk 
beter dan begroot.  

Vooral belangrijk is dat we met het lidgeld en 
de ondersteuning door Wilrijk en Edegem we 
de basisactiviteiten van de afdeling 
draaiende kunnen houden.   

De meevaller laten ons toe om te investeren 
in noodzakelijk beheermateriaal en om 
nieuwe aankopen van natuurgebieden te 
financieren. 

Via Natuurpunt kochten we dit jaar 2 ha 
nieuw gebied aan, wat geen inpact heeft op 
onze resulaten rekening wel op de globale 
balans van de vereniging.  

 

De afdeling kon ook een recordbedrag van bijna € 36.000 externe fondsen verwerven ter ondersteuning van 
de afbetaling en onderhoud van onze natuurgebieden. Dit is beduidend meer dan vorige jaren oa omdat de 
gemeente Edegem haar achterstallige betaling 
rechtzette en de erg mooie opbrengst van Natuurpunt 
Expeditie (voor een totaal van iets meer dan € 
10.000). Hierdoor kon een grote sprong voorwaards 
worden gezet in de afbetaling van onze schulden 
door de aankopen te Edegem en Hove. 

Overzicht in - uitkomsten per ITEM Inkomsten Uitgaven Begroting
2. GIFTEN EN SUBSIDIES Subsidies
2.1. BEHEERSUBSIDIE FORT 7 0 0
2.2. BEHEERSUBSIDIE GROEN NEERLAND 321 0
2.3. BEHEERSUBSIDIE EDEGEM (amfibieën) 250 0
2.4. BEHEERSUBSIDIE HOVE 0 0
2.5. MINA 450 0
2.6. SUBSIDIE WILRIJK 2200 0
2.7. SUBSIDIE EDEGEM 800 0
2.12. GIFTEN HOVENSE BOSHOEK 0 0
2.13. EENMALIGE GIFT ZUIDTRANT 300 0
TOTAAL 4321 0 4300

3. ACTIVITEITEN Activiteiten
2.1. BUBBELZOEKTOCHT 125 0
2.2. BUSREIS HOGE VENEN 520 -588,3
2.3. OPENDEURDAG FORT 892,7 -1164,12 400
2.4. LAV
 0 0
2.5. ZOMERZONNEWENDE 85 0
2.6. BBQ VRIJWILLIGERS 151 0
TOTAAL 1773,7 -1752,42 400

4. LEDEN EN COMMUNICATIE Leden
4.1. KOSTEN TIJDSCHRIFT 0 -5554,9 -6000
4.2. LEDEN 5939 0 6000
4.3. EXTRA LEDEN 285 0
4.4. IT 0 -238,15
TOTAAL 6224 -5793,05 0

5. FORT ZEVEN - ons huis Fort 7
5.1. WATER 0 -275,69 -300
5.2. ELECTRICITEIT EN GAS 0 -415,94 -800
5.3. VERZEKERING 0 -84,84 -100
5.4. ONDERHOUD LOKAAL 0 -432,75 -1500
5.5. HUUR 0 -56,72 -60
5.6. VOEDING / DRANK 175 -371,71 -200
TOTAAL 175 -1637,65 -2960

6. BEHEER GEBIED FORT 7 Beheer
6.1. VERKOOP HOUT 645 0 500
6.2. GIDSEN NATUUR 417,5 0 500
6.3. GIDSEN MONUMENT 271 0 250
6.4. VERHUUR LOCATIE FOTOSHOOT/FILMING 2015 0 0
6.5. VERKOOP ANDEREN (ijzer, oud materiaal, ...) 1852,17 0 1000
6.6. ONDERHOUD / AANKOOP BEHEERMATERIAAL 0 -1160,3 -2000
TOTAAL 5200,67 -1160,3 250

7. BEHEER GEBIED GROEN NEERLAND 30 30

8. BEHEER GEBIED UILENBOS EN FRIJTHOUT 50 100

9. BEHEER GEBIED EDEGEM 0 0

10. EDUCATIE 0 -59,31 250

11. STUDIE 0 0

12. BEHAAGACTIE Behaag
12.1. BEHAAG EDEGEM 1190,5 -956,78
12.2. BEHAAG WILRIJK 926,5 -813,72
12.3. BEHAAG HOVE 4313,5 -1882,77
12.4. AANKOOP BIJENHOTELS 2020 0 -266
TOTAAL 6430,5 -3919,27 2200

13. ALLERLEI Allerlei
13.1. VERKOOP KALENDERS 30 -84,99
13.2. VERKOOP BOEKEN 91 0
13.3. VERKOOP ANDEREN 605 0
13.6. KOSTEN REKENING ARGENTA 0 -43,6
TOTAAL 726 -128,59 300
Provisies terugbetaling lening aankoop Uilenbos -6000 -6000
GLOBAAL INKOMSTEN VS UITGAVEN 24980,87 -20652,2 -1130

Overzicht in - uitkomsten per ITEM Inkomsten
1. FONDSEN ZUIDRAND
1.1. FORT 7 - ANT-3722-7006 340
1.2. GROEN NEERLAND - ANT-3722-7790 3095
1.3. HOVENSE BOSHOEK - ANT-3722-7800 10485
1.4. EDEGEMSE BEEKVALLEI 21243
1.5. ZUIDRAND ANT 3722 791
TOTAAL 35954



Op basis van het resultaat voor 2021 stelde het bestuur de LAV voor om € 6.000 af te betalen om de uitstaande 
schuld van het Uilenbos verder af te betalen.  

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2022 unaniem goed en bedankte de penningmeester voor het 
erg puike en minutieze werk. De LAV is verder akkoord om in totaal € 6.000 € van het resultaat van 2021 af 
te dragen voor de aankoopschuld van het Uilenbos.  

Naar goede gewoonte en rekening houdende met nog enkele nabeslommeringen door de Coronacrisis, werd 
de begroting voor 2022 met de nodige voorzichtigheid opgesteld (zie orange kolom in de tabel hierboven). 
We voorzien, op basis van de geschatte inkomsten (exclusief fondsen)  en de verwachte uitgaven te eindigen 
in een beperkt negatief saldo van € 1130. Hierbij houden we rekening met de verdere afbetaling volgens 
schema van recente aankopen (Edegemse beek en Uilenbos). Meer gebieden beheren betekent ook meer 
kosten voor de aanschaf en onderhoud van degelijk en veilig meteriaal voor de beheerploegen. We hebben 
daarom het bedrag voor beheermateriaal opgetrokken tot € 2000. Tevens voorzien we een verdere investering 
voor het opknappen van het lokaal ten belope van € 1500 om de kwaliteit en de veilgheid van het lokaal te 
blijven verzekeren.  

Om dit resultaat te bekomen is het echter belangrijk dat we ook dit jaar kunnen rekenen op de gebugetteerde 
inkomsten van specifieke activiteiten zoals de opendeur van het Fort, de behaag actie, evenals de uitgaven te 
beperken door het ronddragen van rAntGroen.  Indien ook in 2022 het afbetalingsritme voor de natuurgebieden 
kan gehandhaafd worden, komt er zeker ruimte voor nieuwe aankopen.  

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2022 met absolute meerderheid goed inclusief de investering voor 
het lokaal en verleent het bestuur een mandaat om uit te kijken naar nieuwe aankoopopties 

 

Bestuurders van de afdeling (zie tabel in bijlage): Sofie Calcoen als penningmeester en Niels Schild als 
bestuurder communicatie en Maurice De Neve (als conservator voor Fort 7), stelden zich kandidaat voor een 
hernieuwing van hun mandaat met 3 jaar.  Rolph De Ceulaer wenste zijn mandaat als conservator van het 
Uilenbos niet meer te verlengen maar verzekerde actief te blijven. De voorzitter sprak een speciaal woordje 
van dank uit om de jarenlange inzet van Rolph even in de verf te zetten. Peter Tersago stelt zich kandidaat 
co-conservator voor het Uilenbos en gaf aan om samen met de beheerploeg van het Uilenbos te bouwen aan 
een nieuw beheerteam. 
 
De LAV keurde al deze kandidaturen, verlengingen en aanstellingen éénparig goed.  Er werd ook bijzonder 
geapplaudiceerd voor de jarenlange inzet van Rolph De Ceulaer.  

 

Overzicht bestuursleden en coördinatoren* voor de afdeling Zuidrand Antwerpen 
 

• Voorzitter en coordinator behaag: Hugo Waeterschoot 
• Secretaris: Erlend Hansen 
• Penningmeester: Sofie Calcoen   
• Co-Conservator “Uilenbos”: Peter Tersago 
• Bestuurder Conservator “Fort 7”: Maurice De Neve 
• Bestuurder Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans 
• Conservator “Edegemse natuurgebieden”: Johan Claessens 
• Bestuurder leden: Stany Marichal 
• Bestuurder Fort 7 monument: David Wouters 
• Bestuurder Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere 
• Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel 
• Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers Edegem: Johan Claessens ;  Hove : Hugo 

Waeterschoot, Gerd de Gheselle  
• Bestuurder Communicatie coördinator: Niels Schild 
• Coördinator Activiteitenregistratie : Kris Vos 
• Coördinator historische gidsen Fort 7 : Philippe Vanhove 



• Bestuurder gidsen en evenementen: Lucy de Nave 
• Bestuurder evenementen: Els Wijnants, ,  
• Bestuurder technische ondersteuning: Floris van Volsem  
• Natuur en Kunst: Maggy Troffaes 
• Coördinator Waarnemingen.be : Veerle De Saedeleer 
*Bestuursleden worden verkozen door de LAV, coördinatoren niet. 

Verder keurde de LAV éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt 
goed:  

- voor Natuurstudie (vzw): Walter Van Spaendonk,  
- voor Natuurbeheer (vzw): Maurice De Neve,  
- voor Educatie-CVN (vzw): Nicole Boussemaere en  
- voor Beleid (informeel) Erlend Hansen  

Door haar ledenaantal kan de afdeling bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen (op het 
moment van de LAV was nog geen formele bevestiging hiervan ontvangen) : Hugo Waeterschoot, David 
Wouters, Rudi Leemans en Floris Van Volksem indien een 4de kandidaat noodzakelijk is. 

De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun erg gewaardeerde inzet voor 
de afdeling het afgelopen jaar en vooral het bereikte resultaat ondanks de moeilijke omstandigheden in 2021.  
 
 
DEEL 2: toelichtingen 
 
Fort 7: IKON vertoonde een mooie diareeks rond het Fort als monument verstrengeld met de natuur. Deze 
reeks werd gevolgd door en toelichting door David Wouters over het Fort als monument. Voor 
geïnteresseerden werd een speciale webpagina uitgewerkt met specifieke informatie over het monument; 
Toegang tot deze website ik beschikbaar op aanvraag. 
 
Natuurpunt-CVN wordt Natuuracademie: de naamsverandering van de educatieve poot van Natuurpunt 
werd toegelicht in een leuk filmpje  
 
Natuurpunt bestaat ondertussen al 20 jaar en dit werd gevierd op 12 maart te Gent en op 14 maart in het 
vlaamse parlement. Dit lustrum werd ingeleid door een filmpje dat je kan herbekijken via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=r9f8D1kBqtQ   
 
In het kader van haar 20 jarige bestaan heeft natuurpunt haar droombeelden voor natuur in 2050 
bepaald… een erg mooie en gedurvde visievorming die je kan nagaan via volgende link 
https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-het-hart-vlaanderen-2050 
 
 

                                        
 
 
Hugo Waeterschoot     Erlend Hansen 
Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen                Secretaris Natuurpunt Zuidrand Antwerpen 
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