
 

 

Word ‘Natuurwijzer’ Linkeroever-Zwijndrecht 2019 
een boeiende cursus voor wie van onze natuur houdt! 

 

Begin 2019 pakt Natuurpunt Waasland kern Linkeroever-Zwijndrecht uit met een boeiende cursus. 

 Doel: mensen uit eigen regio in contact brengen met de natuurgebieden van Linkeroever en 

Zwijndrecht om over een pool van actieve vrijwilligers en/of natuurgidsen te beschikken.  

 Looptijd: Januari tot juni 2019. 14 sessies waarvan 8 theorie op maandagavond (19u30-22u) en 6 

praktijkuitstappen op Linkeroever/Zwijndrecht op zaterdag- en 1 op zondagnamiddag. 

 Theoretische sessies: zijn steeds een mix van kennis opdoen en zelf actief meewerken 

 Aantal deelnemers: max. 20 

 Voorkennis: liefst basis natuurkennis maar interesse is voldoende 

 Locatie: theorie in HO-BIE Beatrijslaan 8 Antwerpen LO en praktijk in natuurgebieden. 

 Kostprijs: 70 euro voor Natuurpuntleden en 80 voor niet-leden. Alles inbegrepen, ook dranken.  

 Inschrijven voor 1 januari: via https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurwijzer-

linkeroever-zwijndrecht-31299 

 Sprekers: medewerkers van Natuurpunt Waasland, Natuurpunt CVN en externen. 

 Presentaties: worden digitaal ter beschikking gesteld van de deelnemers 

 Info en coördinatie: Jef Van De Wiele  | jef.vandewiele@skynet.be  |  0476 42 83 32 

 

PROGRAMMA (zie www.natuurpuntwaasland.be voor meer info) 

 Maandag 21 januari 19u30: theorie: algemene kennismaking, voorstelling Natuurpunt Waasland en 

natuurgebieden van Linkeroever en Zwijndrecht, inspirerende natuurquiz, getuigenissen van 

vrijwilligers over hoe zij Natuurpunt Waasland en de natuurgebieden ervaren. 

We bieden je in deze cursus veel praktijk en verwachten dat je echt aan de slag gaat tijdens en na de 

cursus. Het zou fijn zijn mocht je je bijvoorbeeld engageren om na afloop van de cursus een tijdje 

met een ervaren gids mee te lopen of zelf eens te gidsen onder begeleiding, een actieve vrijwilliger 

zou worden, mee zou werken aan natuurbeheer of opruimacties, … kortom een ambassadeur voor 

de natuur zou worden… en dat op je eigen tempo. Zo word je ‘Natuurwijzer’… ! 

 Maandag 28 januari 19u30: theorie: geschiedenis, en landschappelijke opbouw van Linkeroever en 

Zwijndrecht van slikken – en schorrengebied naar dé groene (stads)long … We maken een boeiende 

reis vanuit de prehistorie naar het huidige ‘Sint-Anneke’ en Zwijndrecht. De Spaanse overheersing 

en de Slag bij Blokkersdijk (1605), Napoleon, de Borgerweertpolder passeren de revue. (sprekers: 

Patrick Van Puymbroeck en Dirk Verelst) 

 Maandag 4 februari 19u30: theorie: Slikken, schorren, getijden en de Schelde. Water boetseert als de 

beste. Tweemaal per dag zetten vloed en eb de slikken onderwater en weer blank. Tweemaal per 

maand overstromen de schorren. Hoe overleven vissen, vogels, planten en slijkdieren dit geweld? 

(spreker Tom Maris (UA)) 

 Zondag 17 februari 13u30: praktijkuitstap naar de Burchtse Weel en omgeving o.l.v. natuurgids 

René Maes. 

 Maandag 25 februari 19u30: Theorie: Hoe breng ik mijn kennis en enthousiasme over de natuur 

over op anderen. Een leuke leer-, denk- en doe-avond o.l.v. Dirk Fiers (Natuurpunt) 

 Maandag 11 maart 19u30: Theorie. Waterrijke gebieden zoals Blokkersdijk en Het Rot liggen in de 

onmiddellijke omgeving van de Schelde maar zijn er niet rechtsreeks mee verbonden. We bekijken 

de samenhang tussen landschap, fauna en flora van Blokkersdijk, Het Rot en de Schelde. (spreker 

Jens Verwaerde, Natuurpunt CVN) 

 Zaterdag 16 maart 14u: praktijkuitstap naar een natuurgebied o.l.v. Dirk Fiers (Natuurpunt) 
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 Zaterdag 23 maart 14u: praktijkuitstap naar het natuurreservaat Blokkersdijk o.l.v. conservator Willy 

Verschueren en Jef Van De Wiele. Blokkersdijk ontstond rond 1972 na opspuiten van de oude polder 

met Scheldeslib en -water. Welke evolutie heeft dit meervoudig beschermd natuurgebied sindsdien 

ondergaan? Alhoewel de achteruitgang van de biodiversiteit ook hier toeslaat, worden er over de 

vier seizoenen, nog altijd tussen de 160 en 170 vogelsoorten waargenomen. Wist je dat er elk jaar 

minstens 45 vogelsoorten broeden? 

 Maandag 1 april 19u30: theorie: We ontrafelen de geheimen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(RUP), Sigmaplan, MileuEffectenRapport (MER), Gewestplan, Vogel- en habitatrijnlijngebied, 

Omgevingsvergunning, … Laat je niet afschrikken door deze termen want de sprekers brengen dit 

belangrijke verhaal van plannenmakers en beschermingsmaatregelen op een verteerbare manier! 

Wat hangt er Linkeroever en Zwijndrecht boven het hoofd … je hoort het van sprekers Benno 

Geertsma (Natuurpunt), René Maes en Jef Van De Wiele. 

 Dinsdag 30 april 19u30: Theorie. Jonge bossen en de samenhang tussen landschap, fauna en flora 

van de natuurgebieden. De meeste bomen ‘verschenen’ spontaan en werden niet aangeplant door de 

mens. We bekijken de samenhang tussen landschap, fauna en flora van Het Rot, Vlietbos, en Sint-

Annabos. De oudste bossen van Linkeroever en Zwijndrecht zijn nauwelijks 70 jaar oud. Dat is 

relatief jong. De meeste bomen ‘verschenen’ spontaan en werden niet aangeplant door de mens. 

Spontane opslag van ‘kortlevende’ boomsoorten zoals wilgen, elzen en berken… wat doet dat met 

een bos? (spreker Hans Vermeulen, Natuurpunt CVN)) 

 Zaterdag 11 mei 14u: praktijkuitstap naar Het Rot en/of Sint Annabos o.l.v. René Maes, Jef van De 

Wiele e.a. 

 Maandag 20 mei 19u30: Theorie. ‘Duinen…?’ Ja, ze bestaan op Linkeroever en in Zwijndrecht. Het 

uit de Schelde opgespoten kalkrijk rivierzand creëerde een duinbiotoop dat je op 100km van de 

Noordzeekust niet zou verwachten. We nemen je mee in de wondere duinenwereld.  

 Zaterdag 1 juni 14u: praktijkuitstap naar het Vlietbos o.l.v. René Maes. 

 Zaterdag 15 juni 14u: afsluiter. Praktijkuitstap naar het Sint Annabos 

 


