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1.  VOORWOORD: 
 
 
Na eerder in de zomer 2003 de basis cursus ‘Natuur-in-zicht’ van het Centrum Voor 
Natuureducatie Waasland in Beveren te hebben gevolgd, leek de daarop volgende centrale 
module ‘Natuurgids’ enigszins voor de hand liggend. 
Mede dankzij subsidiëring, door middel van opleidingscheques, wat het inschrijvingsgeld flink 
reduceerde, werd er op 17 september 2005 samen met nog 
23 collega’s beloftevol in Sint-Niklaas gestart. 
 
Sinds lange tijd, wist ik dat het domein “Fort van Kruibeke” mij bijzonder aansprak.  
De keuze van het gebied was zo maar niet willekeurig, maar een gevolg van de specifieke 
aantrekkingskracht. 
Ontegensprekelijk kwam dit, daar ik begin de jaren zeventig werkzaam was bij het naburige bedrijf 
met de toenmalige naam Argex. Vanaf deze site, had ik toen al de goesting te pakken, om de 
aanwezige vogelwereld van de overzijde ooit te mogen observeren. 
 
Echter de belangrijkste voorwaarde om het niet vrij toegankelijk militair domein Fort van Kruibeke 
te mogen focussen, was in het bezit te komen van een noodzakelijke toegangsvergunning. 
Een enthousiaste voorzitter Nand Daniels van de plaatselijke milieuvereniging v.z.w. Kruin 
(Kruibeekse Natuur), hielp mij hierbij om mijn zienswijze bij Majoor P. Vanempten voor te dragen. 
Verdere persoonlijke gegevens en mijn voorop gestelde doelstellingen, gaven de mogelijkheid, tot 
een daarop volgend onderhoud met Majoor Vanempten, korpsadjudant Cleenewerck, D. Proot, F. 
Vandevoorde en adjudant Moreau in het Kwartier Lt. V Thoumsin te Zwijndrecht te 
bewerkstelligen.  
Ik wil hiervoor de korpsleiding héél erkentelijk zijn, voor de toestemming die mij werd verleend om 
de vesting Fort Kruibeke te mogen betreden. 
 
Ook Mr. R. Gils, Mr. R. Van Meirvenne, Mr. J. Truyens en Simon Stevinstichting; samen een bron 
van deskundige informatie betreffende de fortengordel rondom Antwerpen. 
Mevrouw B. Maris, Mijnheer G. De Muynck ambtenaren aan de gemeente Kruibeke en 
Zwijndrecht; Dienst ruimtelijke ordening.  
Theo Hiel voor tal van kleine weetjes uit de plaatselijke heemkundige geschiedenis. 
 
Tevens initiatiefnemer CVN, de lesgevers, begeleiders Chris & Richard, de gidsen en de 
medecursisten wil ik hier speciaal danken.  
Veel dank aan mijn begeleider Freddy Moorthamer voor al de aangename momenten op en rond 
het Fort Kapitein Van Eepoel. 
Merci voor degene die mij het idee toereikte een cursus natuurgids te volgen. 
 
Huisgenoot Magda, dochters Suzy en Freia die bij moeilijke omstandigheden, beslissingen 
stimuleerden.  
 
 
 
Dank aan allen. 
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3.  INLEIDING EN DOELSTELLINGEN: 
 
 
 
Vooraleer de cursus ‘Natuurgids’ in te stappen, had ik vooraf een kritische evaluatie gemaakt; 
welk biotoop, of terrein in de directe omgeving van mijn woonplaats, voldoende elementen bezat, 
om daar een terreinstudie te maken. 
 
Het park rondom het Kasteel Altena in Kruibeke, met de daarachter liggende zandstock, dienstig 
voor de aanleg van het toekomstig Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG)Kruibeke, Bazel, 
Rupelmonde, bezat meer dan voldoende natuurlijke elementen. 
Wetende dat deze kunstmatig aangebrachte zandmassa, met de daarbij behorende waterpoelen, 
maar een tijdelijk bestaan zouden kennen, werd deze optie voor mij, eerder een tweede keuze. 
Intussen hadden onderhandelingen met Majoor P. Vanempten, een positief resultaat opgeleverd, 
waardoor een toelating werd verkregen, een terreinstudie op de vesting Fort Kruibeke te mogen 
maken. 
 
Het Fort Kruibeke heet sinds 1950 Kapitein Van Eepoel, maakt deel uit van het Kwartier Lt. V. 
Thoumsin en wordt gebruikt door de 11 Genie. 
 
Fort Kruibeke, is vanaf het begin van de grondwerken in 1870, nog steeds niet vrij toegankelijk te 
betreden. 
Patrouilles met waakhond verzorgen op regelmatig tijdstip een inspectie ronde. 
Enkel door meldingsplicht bij de wachtpost en korpsleiding, kan door middel van een interne 
badge; toegang  tijdens de diensturen verkregen worden. 
Dit had uiteraard beperkingen, tijdens de weekends konden we geen toegang verkrijgen. 
 
Fort Kapitein Van Eepoel, de eenzame, groene stille getuige, van een steeds naderende predator! 
Bedolven en verscholen tussen talrijke Robinia’s pseudoacacia, bramen, vlieren die rijkelijk 
bevloeid worden door een brede visgracht. 
 
In een volgend onderdeel geven we een eenvoudige evolutievoorstelling van de geologische 
omgeving weer, met doorsnede en verslag van destijds gemaakte putboring. 
 
De evolutie van de omgeving met de Schelde, de Rupel, en de Boomse klei, brachten Romeinen 
hier naartoe. Een archeologische site met belangrijke vondsten van Romein bewoning; herinneren 
aan dit verleden.  
 
Historisch heel belangrijk zijn de provincie grenscorrecties anno 1923; tussen Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen; vanaf hier, bepaalt een unieke grenspaal de nieuwe thuishaven van het Fort Van 
Kruibeke. 
 
Van de oorspronkelijke fortgebouwen zijn slechts enkele gedeelten overgebleven. Afbraak diende 
gebeuren; enerzijds om zijn bouwvallige structuur, anderzijds plaatsruimend voor uitbreiding van, 
nieuwe magazijnen en opslag van rollend legermateriaal. 
 
Een overeenkomst, van grondruil in 1970, tussen de firma Portland Cement en Landsverdediging, 
betekende dat een deel van het fort, en een belangrijk gedeelte van de westelijke fortgracht 
definitief verloren gingen.  
Gevolg, een volledige omsluiting van de fortgracht werd sindsdien, over een groot gedeelte teniet 
gedaan. 
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Fort Kruibeke volledig in baksteen gemetseld, klein broertje van Fort Zwijndrecht.  Desolaat 
monument, met een erfenis van twee wereldoorlogen. 
Weinig plaatselijke geschiedenis, gelukkig ook weinig kanonschoten.  
 
Bijgevoegd een overzichtelijk opsomlijstje van waarnemingen, waarvan we dachten, dat ze voor dit 
gebied of omgeving vrij uitzonderlijk zijn: Wijngaardslak (Helix pomatia), Kraailook (Allium vineale), 
Maarts viooltje (Viola odorata), Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes), Bunzing (Mustela  pustera), 
Braamsluiper (Sylvia curruca), Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus), Roerdomp 
(Botaurus stellaris), Ijsvogel (Alcedo atthis),Zwanenmossel (Anodonta cygnaea) en Bittervoorn 
(Thodeus sericeus). 
 
 
Enkele specifieke onderwerpen Robinia (Robinia pseudoacacia) en Braam (Rubus fruticosus), zijn 
uitgebreider beschreven wegens hun nadrukkelijke, dominante aanwezigheid.  
 
Een hoofdstuk met het resultaat en opsomming van de aanwezige fauna en flora door middel van 
waarnemingsfiches. We hebben ook een wateronderzoek uitgevoerd. 
 
Hierbij ingesloten een eigenhandig, gevouwen boekje, met korte beschrijving van geschiedenis, 
fauna en flora domein Fort Kruibeke, dienstig als hulpmiddel bij een eventuele latere geleide 
wandeling.  
 
Als slot een overzicht van geraadpleegde bronnen.   
 
 
Rubriek  ‘Bijlagen’ wordt afgesloten met een zelf ter plaatse gemaakte schets.       
                             
 
 
                                
  

 
        (Fortgracht 18 juli 2006  foto P. Poppe  Kruin) 
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MIJN PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN BIJ DEZE STUDIE; 
 
 
 Als vogelliefhebber met ruime anciënniteit, had ik mij bij de start van mijn biotoopstudie, tot 

doel gesteld een typisch “blauw pluimke” van een Gaai (Garrulus glandarius) te vinden. (zie 
bovenste foto).  

  
 Braamsluiper (foto links) en Gekraagde Roodstaart (foto rechts) trachten waar te nemen. 

Beiden zijn kleine zangvogels, waarvan het aantal in onze regio sterk is afgenomen of zelfs 
totaal verdwenen. Bij een eerdere door Kruin (plaatselijke milieuvereniging) georganiseerde 
vroegochtendwandeling. 
Hadden wij destijds een zangpost van zowel Braamsluiper en Gerkaagde Roodstaart 
waargenomen. 

 
 De voornaamste opdracht van deze terreinstudie was, het gebied te kunnen focussen, naar 

geschiedenis, landschap, fauna en flora. Deze ervaring te kunnen delen, zodat u en 
anderen iets kunnen opsteken van dit geheel, verder nog een aangename waardering, aan 
Fort Kapitein Eepoel blijven koesteren. 
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4.  SITUERING VAN HET GEBIED: 
 
Situering van dit gebied wordt verduidelijkt door bijlagen:  nr.1 (Kaart Ferraris 1771-1778); nr. 2 (Fragment 
uit ‘Carte particuliere de environs’ 1774); nr. 3 (Fragment van ‘Carte Generale ‘1777); nr. 4 (Geografische 
kaart 20  1934); nr.5 (Waesland 1848); nr 6 (Geografische kaart 1975) 

 
Fort Kruibeke ligt op de linkeroever, tussen het centrum van Kruibeke en de kern van Burcht, en 
maakt deel uit van het dorpenlint Burcht-Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Het ligt op de grens met 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen. 
Fort Kruibeke ligt sinds19-03-1923, na de aanpassing van de provinciegrenzen tussen Oost-
Vlaanderen en Antwerpen op het grondgebied Burcht. Vervolgens bij de laatste gemeentefusies, 
is dit gemeente Zwijndrecht geworden, provincie Antwerpen. 
Het domein is omzeggens volledig omsloten, in noorden door autosnelweg E17, met de daarbij 
aanpalende KMO-zone Hogen Akkerhoek en windmolens. 
In het noordwesten de Gralex-groeve met de dertigmeter diepe kleiontginning, met daar tussenin, 
nog een minuscuul stukje polderlandschap.  
Zuidwesten KMO-zone Zeven bochten, met als directe buur de Gralex-fabriek, die de 
geëxpandeerde kleikorrels, daar ter plaatse bergenhoog stockeert.  
Gralex instanties zorgen ervoor dat het waterniveau in de fortgracht op peil wordt gehouden,  dit 
gebeurt door grondwater, uit de naburige kleigroeve, hierin te pompen.  
De cirkel rond het Fort van Kruibeke wordt in het zuidoosten volledig gesloten door industriezone 
Bakkersveer, de Schelde en de drukke verbindingsweg Kruibeke-Zwijndecht,  
 
Een archeologische site; omdat binnen deze omgeving een belangrijke archeologische site 
gekend is (Romein bewoning), zal in elke bouw-of ontginningsvergunning de bouwheer hierop 
attent worden gemaakt. 
Bovendien moet bij elke bodemingreep (bouwen van constructies, kelder, aanleg van poelen en 
sloten en afgraven van teelaarde n.a.v. natuurbeheerwerken) de bouwheer ruim op voorhand 
bindend advies inwinnen bij het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium zodat de bedreigde 
zone eerst aan een archeologisch onderzoek kan onderworpen worden. 
 
Gedeeltelijke grondruil 10 april 1970. 
Grondruil tussen Landsverdediging (eigenaar van het Fort Kruibeke) en het naburige bedrijf 
Portland Cement.  
 
Portland Cement → Landsverdediging:  120a (deel), 119 (deel),  117a,  118, 67d 
                 Dit gedeelte is in het BPA ingekleurd als agrarisch gebied. 
Landsverdediging → Portland Cement  100h2 

Dit gedeelte is een deel van het terrein van het 
aanpalende Fort Kruibeke en op het Gewestplan 
ingekleurd als natuurgebied  
 

Deze ruil bleek een noodzaak te zijn om de toekomst van het bedrijf te verzekeren. De bedoeling 
was om de gronden die nog geen eigendom waren van het bedrijf te kunnen onteigenen, zodat de 
uitbreiding op lange termijn gewaarborgd was. 
  
Door deze ingreep werd een eeuwenoud landschapselement ontwricht. 
Een verminkte fortgracht, blijft hiervan tot nu toe, nog steeds de getuige.  
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4. 1. SITUERING SCHETS:  
 
Structuurschets omgeving Fort Kruibeke: kaart 18, STRAMIEN in opdracht van provincie 
Antwerpen 2001 
Meer overzichten van situering  bij bijlagen: nr s 7;8; en 9  (kaartprojectie Lambert 72/5); nrs. 10 en 11 
(Structuurplan Kruibeke); nr. 12 (Bestemmingsplan Kruibeke). 
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5. DE EVOLUTIE VAN ONZE OMGEVING: 

De laatste fase van het Pleniglaciaal, ruwweg van 30.000 tot 15.500 jaar geleden, was zeer 
koud en droog. Het toenmalige landschap van Laag-België is best te vergelijken met een 
boomloze droge steppe met een lage vegetatie van mossen, cypergrassen en kruiden. In dit 
landschap was de Rupel (niet de Schelde) in onze streken aanwezig als een verwilderde 
rivier, met meerdere kleine geulen binnen een brede hoogwaterbedding die enkel bij een 
hoog debiet volledig onder water stond. Door de grote schommelingen in debiet van seizoen 
tot seizoen en de sterke erosie van het loszandige beddingmateriaal kwamen zijdelingse 
verplaatsingen van de geulen veelvuldig voor.  

De riviergeulen waren overwegend zandig, net als het materiaal van de bedding zelf. De 
schaarse vegetatie, gecombineerd met het 
rivierzand werd door de wind opgewaaid en 
overal herwerkt tot stuifzandheuvels. 

Het was de Rupel die als eerste gebruik ging 
maken van het zogenaamde 'doorbraakdal 
van Hoboken' een reeds voordien bestaand, 
relatief hoog gelegen maar smal dal 
doorheen de cuesta van de Boomse klei 
tussen Hoboken en Kruibeke-Rupelmonde, 
en was zo de eerste rivier die door onze 
streken vloeide. 

Het brede dal van de Vlaamse vallei, ten noorden van Gent, werd geleidelijk afgedamd door 
een 3 à 4 m hoge en 2 à 3 km brede, door de wind opgewaaide zandrug, die zich van 
Maldegem tot Stekene uitstrekte. Hierdoor konden de rivieren rond Gent niet meer langs de 
Vlaamse vallei naar de Noordzee stromen en bogen de Kale-Durme, de Leie en de Schelde 
af in noordoostelijke richting naar onze streken. Zij voegden zich bij de Rupel net ten zuiden 
van het doorbraakdal ( Rupelmonde ) waardoor de grote lijnen van het huidige riviernet 
werden vastgelegd. Het is dus pas sinds in deze periode dat de Schelde uitmondde in de 
Rupel ter hoogte van Rupelmonde en de waterafvoer van het hele Scheldebekken langs 
Antwerpen gebeurde. Een grote vergissing om de stroom die nu door Antwerpen vloeit de 
Schelde te noemen, maar is wel degelijk de Rupel. De Schelde is geen stroom, maar een 
rivier die uitmond in de Rupel. 

Bij het begin van het Holoceen, ongeveer 11.500 jaar geleden, werd het klimaat vlug milder. 
De vegetatie verdichtte snel tot een gesloten bos dat het hele landschap innam en zich 
ongeveer 5.000 jaar lang zou handhaven. De samenstelling van dit bos onderging echter wel 
belangrijke wijzigingen.  

Op de drogere bodems buiten de riviervlakte voegden hazelaar, olm en eik zich rond 10.000 
jaar geleden als eersten bij de den en de berk 
die de oorspronkelijke bosvegetatie vormden. 
De hazelaar bereikte bijna onmiddellijk zijn 
maximale uitbreiding terwijl de eik nog 2.000 
jaar lang ondergeschikt zou blijven. Pas vanaf 
ongeveer 8.300 jaar geleden ontstond een 
combinatie van eik, olm, es, linde en taxus die 
als gemengd eikenbos bekent staat. 
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6. DOORSNEDE POSTPALEOZOÏSCHE DEKLAGEN: 

 
 
 N-S profiel langs de boring van Kallo doorheen de postpaleozoïsche deklagen aan de 
noordflank van het Massief van Brabant (M. Gulinck, 1968) 
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7. VERSLAG VAN UITGEVOERDE BORING anno1879: 
 

    Gegevens Databank Ondergrond Vlaanderen 
 

Grondlagen: teeltgrond; gelamineerd geel zand met grindbasis; zwart zandgrond (kleurrijke       
materie) dat een oude humuslaag schijnt gevormd te hebben; groenachtig zand met grindbasis; 
Boomse klei die niet werd doorboord 
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8. PROVINCIALE GRENSWIJZIGINGEN: 

 
 

GRENSGEVAL FORT KRUIBEKE   

 
Fort Kruibeke heeft maar slechts tot 1923 aan het grondgebied Kruibeke behoord. Industriële, 
politieke en militaire ontwikkelingen, hebben ertoe geleid, dat vanaf dan, het gebied een Antwerps 
accentje meekreeg. 

 
ANTWERPEN GROEIT 
 
In de tweede helft van de negentiende eeuw kende de Antwerpse haven een grote bloei, met een 
aangroei van 200.000 stedelingen, voortdurende ontwikkeling van handelsactiviteiten zocht 
Antwerpen naar nieuwe gronden. De eerste uitbreidingen gingen wel in noordelijke richting, later 
kwam de Zwijndrechtse Borgerweerpolder bekend als Het Vlaamsch Hoofd, op de linker 
Scheldeoever stilaan in aanmerking. Grote moeilijkheid was echter dat deze gebieden gelegen 
waren in de provincie Oost-Vlaanderen, Met de Schelde als provinciegrens. 
Ondenkbaar dat dure infrastructuurwerken en een belangrijk deel van gronden in een andere 
provincie zouden liggen. 
Plannen hieromtrent werden door het uitbreken van de eerste wereldoorlog gedwarsboomd. In 
1921 werd een eerste wetsvoorstel ingediend bij de Kamer, door het ontslag van de regering 
werd uiteindelijk in 1923 een wet uitgevaardigd waarbij de overdracht van het Vlaamsch Hoofd in 
de volksmond ook ‘Sint-Anneke’ genaamd, een feit werd. 
Naar aanleiding hiervan werd er ook een bronzen en een verzilverde gedenkpenning geslagen, 
naar een ontwerp van de kunstenaar Josué Dupon. 

 

VOORWAARDEN 
 

Vanzelfsprekend dat Oost-Vlaanderen hieraan compensaties verbond, ze waren op zijn minst 
merkwaardig. 

 Een vaste oeververbinding in het centrum van de stad Antwerpen naar L.O. (werd 
gerealiseerd), tot dan was er enkel een overzetboot. 

 Het aanleggen van een kanaal tussen de Schelde (in Burcht) en het zeekanaal Gent-
Terneuzen (niet gerealiseerd) 

 Het bouwen van een brug met verbinding Kruibeke – Hoboken. In december 1925, laten de  
dienst van spoorwegen, boringen uitvoeren met het oog op een brug over de Schelde en 
werden geleid door ir. Raf De Maeyer uit Kruibeke(plan later van tafel geveegd) 

 Er werd ook nog een schade vergoeding van 2.000.000 Bfr geëist. 
Na vele jaren van discussies en onderzoek, mondde deze complexe aangelegenheid uit in de 
aanleg van twee tunnels; Imalso of Waaslandtunnel voor autoverkeer en de Sint-Anna of kleine 
tunnel voor voetgangers en fietsers. 
Nog een bijzonder punt bepaalde, dat de aanbesteding van de tunnelwerken moest 
plaatshebben voor 01/01/1924. 
Door tal van problemen werd er pas maar eerst op 01/03/1931 begonnen aan de werken. 
Uiteindelijk werden de tunnels op 10/09/1933 geopend. Tot 1958 diende gebruikers van de 
autotunnel tol te betalen. 
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PROVINCIEGRENS CORRECTIES 
 
Door de aanhechting van dat stukje Oost-Vlaanderen bij provincie Antwerpen, werden uiteraard 
wijzigingen aangebracht aan de grenzen van de gemeenten die in dat gebied lagen. 
Ze werden gewoon in stukjes gehakt en onderling verdeeld. 
Een gedeelte van Zwijndrecht en Burcht ging naar de stad Antwerpen en werd: ‘Antwerpen 
Linkeroever’. 
Stukjes van Melsele en Kallo gingen naar Zwijndrecht. Melsele kreeg een deeltje Zwijndrecht. En 
Burcht kreeg een deeltje van Kruibeke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zwijndrecht naar Antwerpen                 5. Beveren onveranderd deel     9. Kruibeke naar Burcht    
2. Zwijndrecht onveranderd deel                   6. Kallo onveranderd deel     10. Melsele naar Burcht 
3. Burcht onveranderd deel                              7. Melsele naar Zwijndrecht           11. Zwijndrecht naar Melsele 
4. Melsele onveranderd deel                   8. Burcht naar Antwerpen     12. Kallo naar Zwijndrecht 

                                       13. Kruibeke onveranderd deel 
 14. Stad Antwerpen  

 
GRENS 

 
In grote lijnen liep de nieuwe grens van de provincie Antwerpen over de Schelde van Fort St. 
Marie in Kallo via De Defensieve Dijk, naar Fort van Zwijndrecht en verder naar het Fort Van 
Kruibeke. 
Mede door de belangrijke inbreng van de Landsverdediging, werden deze militairevestingen ook 
Antwerps grondgebied.  
De nieuwe provinciegrens werd vastgelegd in een proces verbaal van 25 juli 1925 en omvatte 
drie monumentale grenszuilen en niet minder dat 114 kleine grensstenen. 
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DE PROVINCIEGRENSPAAL TE KRUIBEKE 
Ter gelegenheid van de grenscorrectie in wet bepaald van 19/03/1923, werd op de grens tussen 
de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen te Kruibeke en Burcht een grenspaal geplaatst. 
De zeskantige kantige arduinen sokkel draagt de drie meter hoge cilindervormige zuil bekroond 
met een granaatappel. 
Ook de beide provincie wapenschilden en de datum 19-3-923 staan vermeld.  
Voor zover bekend plaatste destijds enkel de provincie Oost-Vlaanderen grenspalen. 
Normaal slingert er zich rond dergelijke grenspalen een stenen lint waarop in de Franse taal de 
namen van de provincies staan gebeiteld. 
Dit lint ontbreekt echter op deze grenspaal, hierdoor is het een zeer zeldzaam monument. Het 
kunstwerk werd geleverd en geplaatst door C. Jonckheer uit Antwerpen-Kiel. 
 
Aan de overzijde van de gewestweg stond op grensscheiding een kleinere rechthoekige 
‘grenssteen’ met de incripties O.V. en A op de keerzijde. Verdwenen tijdens wegenwerken bij het 
dichten van de gracht. ( zie bijlage nr. 14 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Door deze correctie werd er in totaal 64ha 80ca 
grondgebied aan de provincie Antwerpen afgestaan.  
Het betrof een deel van de Kruibeekse wijk 
Schiphoek, het Bakkersveer en het Fort Kruibeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Provincie grenspaal Kruibeke 2006 
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9. KAART MET PLATTE GROND FORT KRUIBEKE 
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10. GESCHIEDENIS FORT KRUIBEKE: 
 
 Verdere verduidelijking door middel van kaartmateriaal; zie bijlage nr.15 (kaart Place D’anvers); 
nr. 16 (vesting 1880 Verschanst kamp Antwerpen);Nr. 17 (kaart Antwerpse versterkingen); nr.18 
(Shlachten des Weltkrieges);  
 

 
 
ONTSTAAN 
 
 
In 1859 wordt de Vesting Antwerpen uitgebouwd tot het Nationaal Reduit van België. Bij een 
eventuele inval van Pruisen of Fransen, zou de regering zich terugtrekken in Antwerpen.  
De strategie bestond erin dat een sterk veldleger vertragende acties zou ondernemen.  
Mocht de overmacht van de vijand te groot blijken, kon ook veldleger zich hier terugtrekken. In 
principe kan hier wekenlang, zoniet maandenlang actief weerstand geboden worden. 
 
In Antwerpen wordt vervolgens de Spaanse Omwalling afgebroken ( daar liggen nu de leien). 
Er wordt een nieuwe Grote Omwalling gebouwd ( ligt nu de Ring R1), voorafgegaan door een 
Fortengordel met de Forten 1 t.e.m. 8. 
Die Fortengordel bakent ook een Verschanst Kamp Rechteroever af. ( zie bijlage; kaart nr.16 ) 
Hierin zou het veldleger in bivakkeren, die de vijand moet beletten, de agglomeratie met artillerie 
te bombarderen. 
Verder moet van hieruit de Vesting in het noorden, de linkeroever en de polders 
(inundatiegebieden welke onderwater kunnen gezet worden) 
 
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 wordt de vesting Antwerpen verder vervolledigd; o.a. met 
Verschanst Kamp Linkeroever, verdedigt door de Forten Kruibeke en Zwijndrecht en door de 
Defensieve dijk.  
Deze dijk moet bij een onder water (inundatie) zetten van de Melselepolder de linkeroever droog 
houden. De Defensieve dijk, 2,6 km lang, heeft een Lunet en een Redan die de wegen naar Kallo 
en Melsele onder vuur houden.  
Later werden ze de Halve Maan en de Put van Fien genoemd. 
 
In 2001 werden de Defensieve Dijk, de Put van Fien en de Halve Maan opgenomen in de lijst van 
beschermde landschappen. 
 
Door de snelle ontwikkeling van de artillerie die steeds maar verder reikt, ligt de Fortengordel te 
dicht bij de agglomeratie. 
Daardoor is de bescherming tegen een bombardement onvoldoende.  
Een Buitenlinie wordt noodzakelijk (zie bijlage nrs.17 en 18 ). 
Tussen 1880 en 1906 werden er op strategische plaatsen negen forten gebouwd waaronder Fort 
Steendorp. 
 
Het is pas na 1906 dat deze Buitenlinie zo goed als compleet wordt beschouwd, wanneer nog 
eens elf nieuwe forten en twaalf nieuwe Schansen werden voltooid, waaronder Fort Haasdonk en 
de Schansen Lauwershoek en Landmolen.  
Tevens worden de oudere forten versterkt met beton en gewapend beton. 
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BESCHRIJVING 
 
Fort Kruibeke is een relatief klein fort; ongeveer half zo groot als het fort Zwijndrecht, met een 
totale oppervlakte van 22 Ha, 75 a en 0,1 ca. 
Het vertoont grote gelijkenissen met voorgaande, zowel bouwgeschiedenis als in uitrusting. 
Met wel enkele onderlinge verschillen; het is asymmetrisch (zie kaart op blz.14) heeft een 320 
meter breed hoofdfront (zie fig.II – III), het linkerzijfront  (I – II ) meet 140 m, het rechterzijfront ( III 
– IV ) slechts 110 m. 
Het keelfront ( I - V- IV )  heeft een redan waarvan één face groter is dan de andere. 
De verdediging van de 40 tot 50 m brede fortgracht is van het polygonale type. 
Er zijn twee toegangen, de hoofdingang (R) en de reserve-ingang (S). Het is ongetwijfeld een 
Brialmontfort. 
De keuze van inplanting hier in Kruibeke was opgelegd door de noodzaak van de 
stroomopwaartse verdediging van de Schelde.  
Dit zou de verklaring kunnen zijn van de asymmetrische vorm. Hierdoor kan men op het groter 
linkerzijfront meer geschut opstellen om de Schelde stroomopwaarts onder vuur te houden.  
Het officiersgebouw (Q) ligt in Fort Kruibeke aan een kleine binnenplaats.  
Ook de infanteriekazerne (P) ligt aan een kleine binnenplaats, een unicum in de Antwerpse 
fortengordel. 
 
Onderlijnde aantekeningen kunnen teruggevonden worden op kaart met ‘Platte Grond Fort 
Kruibeke’ blz. 14. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORT EN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING 
 

Het Fort in Kruibeke heeft in vergelijk met de forten uit de buurt; Kallo, Zwijndrecht en 
Steendorp weinig geschiedenis laten optekenen. Enkele citaten: 
 

o 1871 Aanleg van de militaire baan 
o 1875 Bezig met de aanleg van het fort van Kruibeke; het werd in gebruik genomen in 1877. 
o Het Hofken, was bewoond door kolonel Annez de Zillebeecke, bevelhebber van de forten van 

Kruibeke, Zwijndrecht en Kallo. Er werd een voetpad aangelegd in kassei van aan Dr. De 
Graeve tot aan het Hofken, op kosten van de gemeente. 

o Februari 1901 De baan Bazel-Kruibeke fort werd staatsbaan. 
o 15 juni 1901 Hevige twist tussen een aantal burgers en soldaten van het fort. 
o Aanleg van de staatsbaan nabij het fort.  

Infanteriekazerne Fort Kruibeke 2006 
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o In 1912 worden zogenaamd verbetering- en versterkingen (gemoderniseerd) met beton 
aangebracht. 

o Wereldoorlog 1 in 1914 wordt Antwerpen belegerd op de rechteroever. Tijdens de bezetting 
worden de Antwerpse forten en schansen in gebruik genomen door de Duitsers. Fort Kruibeke 
wordt door de Duitsers gevreesd, men heeft schrik voor polderkoorts. 

o 04 augustus 1914 De oorlog breekt uit en de families De Volder krijgen vierentwintig uur de tijd 
om hebben en houden uit hun huizen te halen en zich in veiligheid te brengen. De twee 
afgebeelde huizen (zie foto), langs de baan Kruibeke-Burcht in de Scheephoek, stonden in het 
schootsveld van de kanonnen van het Fort Kruibeke. Het schippershuis was in steen (links op 
de foto) en moest zonder verdiep zijn. Het huis ernaast (rechts op de foto) mocht met een 
verdiep omdat het in hout was. De militaire voorschriften waren: in geval van oorlog moesten de 
huizen direct kunnen verdwijnen. Op 5 augustus werd het stenen huis afgebroken en het houten 
in brand gestoken. De families vluchten met hun beurtschip naar Holland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 06 october 1914 De Belgische militaire overheid liet weten dat het Fort Kruibeke ’s anderdaags 
zou schieten; de bevolking moest het veld in vluchten; op aanraden van de rijkswacht moesten 
de zusters het klooster verlaten; de bevolking vluchtte massaal naar Zeeuws-Vlaanderen, vooral 
naar Nieuw-Namen.  

o Winter 1914-15 het gebied rondom het fort was destijds zeer moerassig. Zo werden er geen 
bezettingstroepen ingekwartierd uit vrees voor malaria. Soldaten die er later werden 
ondergebracht moesten kinine nemen ter voorkoming van moeras of polderkoorts. 

o De 2de divisie kreeg het bevel de kerktoren neer te halen, maar de genietroepen waren al 
vertrokken. Kruibeke werd niet beschoten.  

o In 1924 wordt Fort Kruibeke als vestingwerk gedeclasseerd. 
o Interbellum (periode tussen twee oorlogen in) Het fort wordt gebruikt als een aanhangsel van 

het munitiearsenaal van Zwijndrecht. 
o Vanuit het fort werd geen enkel kanonschot gelost! 
o Van Eepoel Hubert, Evariste, adres in 1940 Kapelweg 2  Beveren-Waas, was officier bij 1 A, 

17mei 1940 met zijn ‘ateliers’ geëvacueerd naar Frankrijk (Tarbes), 30 april ”43 Aangehouden 
door de bezetter als ‘otage’. 30 okt. “43 Indienen van “genadeverzoek”. Op 18 februari 44 
gefusilleerd. ( zie Bijlage nr.22). Op 26 juni 1941 Gecommissioneerd ten postume titel tot de 
graad van kapitein. Later wordt er in Beveren een straat naar Van Eepoel genoemd. 

o Maart 1993 Besparingsplan van defensieminister opent mogelijkheden; VU – CVP meerderheid 
van Zwijndrecht, legt contacten met niet nader genoemde bedrijven om Fort Kruibeke aan te 
kopen en als wandelpark in te richten.  

o Wij zijn kandidaat kopers kondigde burgemeester Oktaaf Meyntjens tijdens de 
gemeentraadszitting aan. De vesting zou mogelijks eind 1994 te koop staan. 

o Vanaf 1 januari 1994 beschikt gemeente Zwijndrecht over de nodige bergrotingskredieten om 
Fort Kruibeke aan te kopen.  Kort hiervoor, onderhandelde de gemeente met het ministerie van 
Defensie over het verhuren van het gebied, maar de vergevorderde onderhandelingen stokten 
toen de minister de verkoop van een aantal militaire domeinen bekendmaakte. 

o De Vlaamse regering herziet het gewestplan van Antwerpen. Zwijndrecht 24/10/95 de gemeente 
voorziet voor de centrale zone van Fort Kruibeke een ontmoetingplaats van openbaar nut. 
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o Bestemmingsplan gewestplanwijziging 26/03/1996 
o Voorschriften en bestemmingsplan BPA 09/02/2000  “Kasteleynhoek” 
o Studie fortengordel in opdracht van de provincie Antwerpen 2002 
o Gemeente Kruibeke, burgemeester Denert lanceert in 2006 eveneens een koopidee voor Fort 

Kruibeke. 

 
 
 
11. OVERZICHT VAN WAARNEMINGEN FAUNA & FLORA: 
 
 
Gedurende onze bezoeken aan het biotoop van Fort Kruibeke, hebben we onze waarnemingen 
telkenmale, daar ter plaatse met potlood in een notaboekje gerapporteerd. Naderhand werden 
deze gegevens op waarnemingsfiches overgenomen. 
Een voorbeeld van dergelijk invulblad is hierbij ingesloten.  
De genummerde bladen zijn vervolgens tot een map samengebundeld. 
 
De waarde of belangrijkheid van iedere waarneming, zijn zoals steeds voor iedere individu totaal 
verschillend interpreteerbaar.  
 
Zo hebben we tijdens de verschillende seizoenen vanaf eind zomer 2005 tot half zomer 2006, 
enkele overzicht lijstjes gemaakt van o.a.: planten, vogels een wateronderzoek en ook nog een 
lijst met waarnemingen van vrij uitzonderlijke aanwezigheden. 
 
Verder zijn er nog twee hoofdstukken ruimer behandeld, dit naar aanleiding van hun 
nadrukkelijke, dominante aanwezigheid op het terrein. 
 
 
Ondanks een kleine handicap van de niet vrije toegankelijkheid van het gebied, welke bij 
bepaalde tijdstippen enige beperkingen inhield, hebben we tal van unieke momenten beleefd.  
 
Ook de seizoenen waren meer dan uniek; herfst 2005 kurkdroog, slechts enkele paddenstoelen 
vonden een gepast moment om hun vruchtlichaam te tonen. 
 
Eind december hingen zomereik en beuk nog vol blad. 
Het voorjaar 2006 was ongekend nat, koud met maar 
enkele uren zonneschijn. Plantengroei drie weken achterop. 
In Februari één week héél zacht; padden, salamanders en 
kikkers flitsen naar hun poelen. 
In maart en april terug naar af, verschillende dagen met 
flinke sneeuwporties. 
Mei plots een hitte opstoot; een wedren in de natuur om het 
voortbestaan barstte los. Planten, insecten en vogels 
zorgden voor ongekende taferelen. 
Juli 2006, heetste zomermaand sinds de weergegevens 
werden opgetekend. Woensdag 18 juli, stagewandeling Fort 
Kruibeke 38° Celsius. 
 
Tot slot augustus; alle dagen overvloed aan hemelwater, 
hagel, frissetemperaturen, warempel een zegen! Om dan 
deze regels, op papier te kunnen zetten.      
                   
                   
                   
  
 

Paul Volckerick, tijdens stagewandeling 

18/07/06   (38° Celsius) Fort Kruibeke 
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11. 1. VOORBEELD VAN WAARNEMINGSFICHE: 
 
Naar voorbeeld van deze zelfgemaakte waarnemingsfiches, werden tijdens ieder bezoek aan 
het domein, de waargenomen aantekeningen gemaakt. Een volledig overzicht van deze 
notities zin in een map samen  gebundeld. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum & Wie 02 mei, 7h30: Paul Volckerick & Freddy Moorthamer 

Weer Mooi, fris lente weer 5° Celsius bij de start… ‘s middags ° C.     Veel zon! 

Uitrusting Auto, verrekijker, loep, Flora, veldgids bloeiende planten en vogelgids, notitie boekje 

Doel of thema Aanwezigheid van vogels (zangposten) opvolging van plantengroei 

Waarnemingen Grote lijster (Tardus viscivorus) tracht met veel kabaal Ekster (Pica pica) te verdrijven; verschillende 

zangposten (6) van Winterkoning;  Tjiftjaf (Phulloscopus collybita); Zwartop (Sylvia atricailla) talrijk 

aanwezig (7); Fuut (Podiceps cristatas) vrouwtje broedend op nest; Gaai (Garrulus glandarius) in 

conflict met Zwarte kraai (Corvus corone) Boomkruiper (Certhia brachydactyla) op stam van wilg naast 

Argex-groeve; Meerdere Houtduiven (Columba palumbus) op kale tak; Canadese gans (Branta 

canadensis); Groene specht)in berm van holle weg; Blauwe reiger (Ardea cinerea) bij dode vis; Kauw 

(Corvus monedula) met nestmateriaal in de bek; Fazant (Phasianus colchicus) luiddruchtig opvliegend; 

Krakeend (Anas strepera) t2 koppeltjes; Roodborst (Erithacus rubecela) tracht met alarmgeluid kat uit 

zijn buurt te krijgen; Merel (Tardus merula) met aas in de bek; Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 

opvliegend naar noordelijke fortgracht; Grasmus (Sylvia cumunus) mannetje fluitend in top van struik) 

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) héél eventjes met verrekijker kunnen waarnemen + 

zang; Tuinfluiter (Sylvia borin) één exemplaar 

 

Bont zandoogje (Parage aegeria) in de berm holle weg; Wants = Zuringwants (Coreus marginatus); 

Elzenhaantje typisch op blad van als langsheen fortgracht; Begin van bladverkleuring op hondsdraf 

(Glechoma hederacea) gevolg van galvorming door galwesp. 

 

Gele lis (Iris pseudacorus) nog niet in bloei; Oeverzegge (Carex riparia) prachtig in bloei; Pinksterbloem 

(Cardamine pratensis) talrijk langsheen zuidelijke fortgracht; Zachte ooievaarsbek (Geranium molle); 

Lievevrouwbedstro (Galium) eigenaardige vindplaats, mogelijk gecultiveerd; Klein hoefblad (Tussilago 

farfara) veelal uitgebloeid, prachtig voorbeeld hoe deze plant een zandhoop inpalmt=pioniert; Maarts 

viooltje (Viola odorata) prachtig in bloei; Knoopkruid (Centaurea jacea); Slipbladige ooievaarsbek 

(Geranium dissectum); Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) leuke waarneming  

Bijzonderheden Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) toch wel vrij uitzonderlijke waarneming voor deze regio, rechts bij 

het binnenkomen, vooraan n-fortgracht. Roestschimmel op jongblad van Smeerwortel (Symphytum 

officinale) schimmel welke tijdens de winter op de wortel is overgebleven. Bloei van Zomereik (Quercus 

robur) nooit eerder opgemerkt, vooral het zeer kleine rode vrouwelijk bloemetje is prachtig met de loep. 

Orchis, (zie bij Te Doen); Torenvalk (Falco tinnunculus) man en vrouw in en op het nest; Canadese gans 

(Branta canadensis )broedend op houten staketsel, Wijngaardslak in d e buurt van verharde weg en 

vochtige gracht. Zwarte vlieg; Tijgerhoutzwam; Plooirokje (paddenstoel) 

Voorkeur Plaats 

“holle weg met 

wilde Planten” 

Voorlopig nog beperkte groei en amper groei! Gevolg van abnormaal koud en nat voorjaar. 

Opmerking; Er is een heel duidelijke variatie van plantengroei aanwezig die gekenmerkt wordt door de 

aanwezige schuine bermhellingen, hierdoor is er op de hogere plaatsen in de zon een typische groep 

aanwezig tegenover naar onder toe meer schaduw en vochtiger. 

Te Doen  

 

Opvolgen aanwezigheid van eventuele Bosorchis; verder optekenen d.m.v een doorsnede van 

plantengroei in holle weg en vochtige dreef. Informeren naar het boek ‘Onkruiden Herkennen’ Tirion 

Natuur (kostprijs). Zang van Gekraagde roodstaart en Braamsluiper trachten op te nemen op 

geluidscassette. 

 

Cursus Natuurgids Sint-Niklaas 2005-2006 
Paul Volckerick 

Rozenstraat 14 

9150 Kruibeke 

WAARNEMINGSFICHE  NR. 19 

Terreinstudie  

Militair domein: Fort Kruibeke  
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11.2. VRIJ UITZONDERLIJKE WAARNEMINGEN: 
 

 Roerdomp (Botaurus stellaris)  
 Braamsluiper (Sylvia curruca)  
 Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 
 Ijsvogel (Alcedo athis) Zangvogel 
 Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) 
 Kraailook (Alium vineale) 
 Maarts Vilooltje (Viola odorata) 
 Bosorchis (Dactylorhiza maculata subsp  fuchsii) 
 Puccinia caricina  
 Bunzing  (Putorius putorius) 

 
Enkele vrij interessante waarnemingen welke we tijdens onze bezoeken konden waarnemen, 
hieronder nog even ruimer toelichten. 
 
Roerdomp (Botaurus stellaris) reigerachtige vogel; tweemaal kortbij, vanuit de oeverkant begroeid 
met resten van geel-bruine oeverzegge zien opvliegen. De roerdomp is in Vlaanderen een 
zeldzame verschijning. Een handvol broedgevallen is nog 
jaarlijks weggelegd voor enkele reservaten. 
Als wintergast kan de roerdomp in gans Vlaanderen 
voorkomen. De aantallen zijn sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden ten noorden en oosten van ons.  
De vogel is vrij schuw, gaat niet zoals Blauwe reigers, bij vorst 
wat dichter bij de mens voedsel zoeken. Is daarenboven ook 
niet zo gespecialiseerd, om over te schakelen naar een 
overlevingsdieet van mollen en muizen.  
Het hoofdvoedsel van de Roerdomp bestaat immers nagenoeg 
uitsluitend uit vissen en amfibieën, af en toe uit het water 
levende ongewervelden. 
Roerdompen zijn in tegenstelling tot andere reigerachtigen, 
erg territoriaal. Vandaar ook de reden voor het luide geloei van 
het mannetje, die daarmee zijn territorium beschermt. Midden 
in het riet wordt op een platform een nest gebouwd met 5-6 
witte eieren.  
Ongewoon is; dat de bebroeding reeds begint vanaf het eerste ei, niet elke dag wordt een ei 
gelegd, Hierdoor verloopt er heel  wat tijd tussen het uitkomen van het eerste en laatste jong. Acht 
tot tien dagen is een gewoon leeftijdsverschil voor jonge Roerdompen. Merkwaardig is ook dat de 
jongen al na twee weken het nest verlaten en zich in de buurt ervan op te houden, hier worden ze 
dan door beide oudervogels nog verder gevoed. Het in de krop aangebracht voedsel wordt ter 
plaatse gewoon uitgebraakt. Slechts na 7-8 weken beginnen de jongen zelf naar voedsel te 
zoeken. Het mannetje leidt een polygaam leven.  
Merkwaardiger is nog de typische paalhouding. Het betreft toch wel een uniek gedrag, waarbij de 
vogel, als hij denkt zich te moeten verschuilen, stokstijf rechtop tussen het riet of zegge’s gaat 
staan met de snavel loodrecht omhoog gericht. Met de naar voor gerichte ogen wordt de ‘vijand’ 
scherp in het oog gehouden. Deze houding kan vrij lang (zelfs uren) aangehouden worden. Door 
de langsstreping van zijn veren is dit een prachtig voorbeeld van mimicry.  
Een Roerdomp is op deze manier bijna één geheel met de rietstengels, vaak gaat hij bovendien 
nog heen en weer bewegen, net als riet dat met de wind meedeint: een uitzonderlijke efficiënte 
camouflage. Men beweerd dat deze houding ook als een ‘dreighouding’ wordt gebruikt om 
belagers af te schrikken.  
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Braamsluiper (Sylvia curruca) behoort tot de familie zangers (Sylvidae) is een 11,5-13,5 cm groot 
onopvallend trekvogeltje, lijkt heel goed op een grasmus maar is compacter en duidelijke witte 
keel. Volgens het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek; is de Braamsluiper nagenoeg 
in het volledige Waasland afwezig. De 
intensivering van de landbouw, verlies van 
houtkanten, hagen, ruigtes en het ouder 
worden van de bossen, voldoende reden om 
andere biotopen (met voldoende voedsel) op  
te zoeken 
Bij een eerdere vroegochtendwandeling op 1 
mei 2004 met de milieuvereniging ‘Kruin’, 
werden we toen geconfronteerd met twee zangposten van Braamsluiper in het Fort! Dit werd later 
met grote panache in de nieuwsbrief voor andere ongelovige leden verteld.  
Nog groter was mijn verwondering om op 28/06/06 een mannetje Braamsluiper in een elzenbosje, 
in vol ornaat, korte ratel toontjes zelfs met een eentonig liedje “hè, o hè, rètètètètè” waar te 
kunnen nemen. Zang die vrij ver hoorbaar was. Prachtig moment! 
Braamsluiper leeft verborgen tussen dicht struikgewas, het mannetje bouwt meerdere nestjes, 
meestal in een dichte en bij voorkeur stekelige struik, zoals een meidoorn. Deze omgeving 
gebruikt de braamsluiper ook om naar voedsel te zoeken; sluipend door het braamstuweel 
verzameld deze vogel insecten, rupsen en spinnetjes. Later in de zomer worden de bessen van 
braam, sporkehout en aalbes niet versmaden. Het vrouwtje kiest één van deze en bekleedt het 
met plantenmateriaal en spinrag. Door hoofdzakelijk in Oost-Afrika, juist ten noorden van de 
evenaar, te overwinteren, ontkwam de braamsluiper aan het lot, dat zovele grasmussen tijdens de 
ernstige droogten van 1968-1969 in de Sahara trof.  
 
 
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) één van onze mooiste kleine zangers. Het 
uiterlijk van het mannetje speelt een heel voorname rol bij de balts. Hij buigt hierbij, strekt zijn 

hals, laat zijn vleugels hangen en spreidt zijn 
staartveren uit als een vlammengloed. Het zijn 
holenbroeders die nestelen in natuurlijke holten; 
zoals oude spechtengaten, loszittende boomschors 
maar ook in nissen van muren en nestkasten. Enkel 
het vrouwtje houdt zich met de bouw en het 
uitbroeden bezig. Bij opwinding is een stijgend 
‘hoieit’ te horen, gevolgd door ‘tuk tuk’. De zang is 
harder dan die van de zwarte roodstaart. Het is een 
trekvogel, zijn overwinteringgebied ligt voorbij de 
Sahara. Om zich voort te planten komt hij onze 
gebieden opzoeken. Omdat hier de zomerse dagen 

veel langer zijn dan in Afrika, hier vinden ze tot ’s avonds laat insecten.  
Dan maar haastig terug naar Afrika, geen tijd voor een tweede legsel. De eersten trekken eind juli 
al weg. De allerlaatsten  wachten tot september; onderweg storten ze zich op tal van vlierbessen. 
Trekken ‘s nachts samen in groepjes met bonte vliegenvangers. Het vliegen ’s nachts heeft 
voordelen; geen belagers, sterrenhemel om te oriënteren en geen last van de warmte. 
 
Op 04/05/06 een uitzonderlijke waarneming van een mannetje Gekraagde Roodstaart. Bij het 
binnenkomen van het domein, naast de zuidelijke fortgracht, laat hij gedurende enkele korte 
ogenblikken zijn melodietje horen, snel met de verrekijker even doorheen de jonge blaadjes van 
het berkenbosje spotten. Spannend moment! 
Uiteindelijk zijn de waarnemingen van de Gekraagde roodstaart beperkt gebleven tot twee 
notities. Leek ons onvoldoende, voor broedgeval of een waarschijnlijk broedgeval? 
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Ijsvogel (Alcedo atthis) Op donderdag 27/10/2005 heb ik bij mijn tweede bezoek aan het domein, 
de mooiste vogeltjes uit onze directe omgeving 
opgemerkt. Twee ijsvogeltjes, opgeschrikt 
snelvliegend, over het zuidwestelijke gedeelte van de 
fortgracht. Ijsvogels kunnen een snelheid van 80 
km/uur bereiken. De Ijsvogel behoort tot de orde van 
Scharrelaarvogels (Coraciiformes)  
Over de oorsprong van de Nederlandse naam; 
waarschijnlijk is de naam afgeleid van het Germaanse 
“Eisenvogel”, ‘ijzeren vogel’ Dit naar de blauwe kleur 
van de rugveren van de ijsvogel. 
Deze vogels vallen in de eerste plaats op, omwille van 
hun kleurenpracht. In het zonlicht is hun blauwe kleur 
heel fel; uit de zon verdwijnt het blauw haast helemaal. 
Het zijn lichtgewichten max. 40 gram, 16-17 cm lang 
en ze kunnen 15 jaar oud worden. 
Bij de mannetjes is de snavel helemaal zwart, bij de 
vrouwtjes is de ondersnavel grotendeels oranje.  
Om zijn eieren en later de jongen goed te beschermen graaft de ijsvogel in de wand van een 
afgekalfde oever. Ook wordt er voor het graven van een nest gebruik gemaakt van de wortelkluit 
van een omgewaaide boom. 
 
De ijsvogel graaft met zijn sterke snavel een gang met een doorsnede van 5cm, 50 tot 100 cm 
lang, achteraan een nestkamer van 10 x 15 cm, licht afhellend zodat de eieren niet naar buiten 
kunnen rollen.  
Omdat de ze maar net door de gang kunnen, moeten ze achterwaarts terug  
naar buiten schuifelen, waarbij het korte staartje het losgemaakte zand naar buiten schept, 
hierdoor blijft er veel zand in het verenkleed zitten.  
De vogel gaat vervolgens een aantal keren na elkaar een duik in het water maken.  
Wanneer de vogels niet meer achterwaarts de tunnelgang uitkruipen maar voorwaarts, is de 
nestkamer zo ver gevorderd dat ze hierin kunnen draaien.  
Nu kan de paring kunnen voorbereidt en voltrokken worden. Mannetje verleidt het vrouwtje door 
visjes aan te bieden.  
Door de uitzonderlijke weersomstandigheden in 2002 (heel zacht voor- en najaar) was dit een 
topjaar voor  
de IJsvogel, veel paartjes hadden toen drie broedsels.  
De jongen bedelen voortdurend om vis, in het begin met kleine stekelbaarsjes, vervolgens vissen 
waarvan het lijkt dat ze zelfs groter zijn dan de jongen.  
De ijsvogel beschikt over een buitengewoon vang systeem, waarvan menig sportvisser jaloers 
zou is. Daarom is deze vrijbuiter niet graag gezien bij kweekvijvers. 
Buiten het broedseizoen zwerft de ijsvogel rond, sommigen blijven in de nabijheid, andere maken 
heuse trektochten tot 1000km.  
Tijdens strenge winters kunnen héél grote populaties omkomen.   
Hoewel hij de naam ijsvogel draagt, is ijs zijn grootste vijand. Uit dichtgevroren poelen, vijvers en 
plassen is immers geen vis meer op te duiken.  
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Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) is een vaste 
plant, die behoort tot de Sterbladigenfamilie 
(Rubiaceae) en staat in Nederland op de Rode 
Lijst van planten als vrij zeldzaam en in 
Vlaanderen sterk afgenomen. 
Op dinsdag 02/05/2006 ontdekten we vooraan in 
de berm aan de noordelijke fortgracht een  
25 cm hoog partijtje bloeiend Kruisbladwalstro, 
opgroeiend tussen andere vegetatie! Een waar 
genoegen om deze plant hier begin mei te 
mogen optekenen., na een veel te lang koud en 
nat voorjaar een geweldige opsteker.  
Het bloeit van april tot augustus, soms in augustus een tweede keer. De bloemen zijn citroengeel 
en vormen veelbloemige schijnkransen in de bladoksels. 
 
Kraailook (Alium vineale) Reeds begin februari konden we massa’s ontkiemend kraailook zien 

ontluiken. Talluds, wegen zelfs een platform van een betonnen 
gewelf leken bezaaid met een groen tapijt van kraailook. Later 
zal gaandeweg door het opgroeien van naburige vegetatie meer 
competitie ontstaan waarbij kraailook volledig het onderspit moet 
delven. De wortelknol zal echter voldoende reserve voedsel 
vergaren, noodzakelijk om een verder bestaan te garanderen.  
Van nature komt kraailook voor op vrij voedselrijke, 
kalkhoudende, minerale bodem zoals klei, leem, löss duin- en 
rivierzand. Het groeit op licht beschaduwde plaatsen op  
vochthoudende grond, maar ook op grazige en vaak zeer droge 
plekken. In het Fort Kruibeke komt het vooral aan de voet van 
bosachtige hellingen en wallen voor. Samen met speenkruid, 
hondsdraf, brandnetel en veel braam.  

Proefopzet; begin 2007 gaan we een gedeelte (10m²) van een helling, die rijkelijk begroeid is met 
kraailook vrijwaren van concurrerende vegetatie, zodoende de kraailook een volledig groeiverloop 
met bloeifase te garanderen. 
 
Maarts Viooltje (Viola odorata) vrijdag 14/04/2006 een ‘toef’ met uitbundige bloei van maarts 
viooltje ontdekt. Bovenop het oude officierengebouw aan het binnenplein.Viooltjesfamilie 
(Violaceae), de geslachtsnaam ‘Viola’ is afgeleid 
van het Griekse ‘ion’ wat ‘kleinste deel’ betekent. 
De soortnaam ‘odorata’ betekent ‘welriekend’. 
Door haar zoete verleidelijke geur, werd in de 
Oudheid aan het Maarts Viooltje al bijzondere, 
verleidelijke eigenschappen toegeschreven en 
werd het regelmatig met de Liefdesgodin 
Aphrodite afgebeeld. Ook was het als een van 
de eerste lentebloeiers een symbool van het 
voorjaar. Binnen het Christendom werd het 
Maarts Viooltje een symbool van zuiverheid en 
zedigheid, en gewijd aan Maria, ook al door de 
blauwe kleur van de bloemen en de heerlijke 
geur. 
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Maarts Viooltje werd binnen de kruidengeneeskunde al vroeg toegepast en vermeld, het wordt 
genoemd door Hippokrates en Theophrastus. Dioscorides gebruikte 'ion' als middel bij infecties 
van oog en keel. Plinius de Oudere beschouwde het 'Blauwe Viooltje' als verkoelend en raadde 
het aan bij hoofdpijn en bij tranende ogen. Hildegard von Bingen beval het kruid tegen kanker aan 
(deze werking van het kruid staat nu weer in de belangstelling). Het Maarts Viooltje werd het 
symbool van Napoleon, toen hij op Elba verbannen was, had hij gezegd dat hij weer in Frankrijk 
zou terugkeren, als in het voorjaar de viooltjes zouden bloeien, hij was inderdaad net op tijd terug. 
In de volksgeneeskunde werd het Maarts Viooltje veel gebruikt, een populair middel was het 
'Violaet' of 'Violate', verkregen door Vioolbloempjes te overgieten met heet water en ze een nacht 
te laten trekken, waarna ze opgewarmd werden met suiker. Viooltjesolie werd verkregen door de 
bloemetjes te overgieten met een goede kwaliteit tafelolie in een glazen flesje, dit werd 30 dagen 
in de zon gezet en daarna door een doek geperst en gebruikt als heilzame Viooltjesolie. De wortel 
van het Maarts Viooltje staat nu wat betreft de geneeskrachtige werking wat in de schaduw van 
het Driekleurig Viooltje.  

 

BOSORCHIS (Dactylorhiza maculata subsp  fuchsii) Tijdens onze uitstap op 02/05/2006, werden 
aan achterzijde van noordelijke fortgracht naast Gralex-groeve 
drie exemplaren van Bosorchis opgemerkt,. Men spreekt hier 
eveneens over Gevlekte Orchis. De gevlekte orchis of bosorchis 
is een donkere orchidee die pas aan het einde van de lente of 
zelfs begin zomer tot bloeien komt. De bloemen hebben een 
witte tot lila grondkleur en een roodpaarse tekening.  

Een typisch kenmerk zijn de vrij ronde vlekken op de 
lancetvormige bladeren. Ze wordt vooral aangetroffen in 
beschaduwde, vrij droge tot vrij natte, matig zure tot zwak 
basische, min of meer voedselarme of zandhumus lemige 
grond. Dactylorhiza wordt ook wel eens naar Handekenskruid 
vertaald. Het is een Orchideeëngeslacht De naam is ingegeven 
door de ondergrondse knollen die lijken op een hand met 
vingers. De bloemen variëren van paarsachtig tot lichtroze 
(vrijwel wit). Het is een geslacht waarvan het zwaartepunt in 

Europa ligt en dat is vrij ongebruikelijk. Binnen de Benelux is het één van de meest voorkomende 
geslachten. Er vallen een aantal soorten onder die voor een orchidee vrij snel groeien en in 
pionieromstandigheden kunnen optreden. Het voortdurende optreden van tussenvormen of 
bastaarden maakt het heel moeilijk, om deze te determineren en eenvormig te beschrijven in de 
flora en andere databestanden. 

PUCCINIA CARICINA roestschimmel op Brandnetel (Urtica dioica). Dinsdag 18/04/2006 viel ons 
de eigenaardige bladverkleuring bij tal van brandnetelplanten op. Door middel van een loep kon er 

bijzonder goed een roestschimmel onderaan het 
blad worden waar genomen.  
Orde Uredinales wij noemen ze de ‘roesten’. 
Omdat zij de veroorzakers zijn vanwege de meest 
roestkleurige sporenmassa’s op bepaalde 
waardplanten. 
Karakteristiek voor de meeste roestschimmels is 
het verschijnsel generatiewisseling, die vaak met 
een wisseling van waardplant gepaard gaat. 
 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_%28continent%29
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BUNZING  (Mustela putorius) Verstijfd van verstomming, wanneer ik op donderdag 20/04/2006 
om 7u30 plots een Bunzing rustig een beschaduwde weg zag inlopen. Kon nog seconden lang 
met de 10 x 50 Birdwatcher nafocussen.  
Geweldig gevoel… stipnotering! 
De Bunzing is een klein behendig roofdier, dat samen met de wezel, hermelijn, boom- en 
steenmarter tot de familie marterachtigen (Musteladae) behoren. 
Opvallend zijn de donkere vacht, met witte oorrandjes, een witte snuit, witte vlekken tussen de 
oren en ogen en een donker masker. Leeft veelal in de omgeving van water, kleinschalig 
landschap met schuilmogelijkheden, b.v droge sloten, houtwallen, bosranden en 
oeverbegroeiingen.  
Bunzings wonen in een hol van een konijn, onder steenhopen, houtmijten of in een holle 
boomstam. Speurend en snuffelend doorkruist de bunzing zijn jachtgebied. 
Zijn niet kieskeurig; konijnen, ratten, muizen, mollen, vogels, reptielen, amfibieën en insecten. 
Afhankelijk van de prooi past hij uiteenlopende tactieken toe om deze te doden; een konijn wordt 
in de neus gebeten, een muis in de kop en een kikker in de nek. 
 
Hun dikke vacht maakt dat ze ongevoelig zijn 
voor beten van honden en vossen. 
Bij plotseling gevaar gaan ze blazen, uit hun 
geurklieren spuiten ze een straal melkachtig 
wit vocht 50cm naar achteren. Het is een 
bijtend, stinkend afschrikmiddel.  
Tijdens de paartijd ook roltijd genoemd, grijpt 
het mannetje het vrouwtje in de nek en draagt 
haar rond.  
Draagtijd duurt 42 dagen, hebben vier tot acht 
jongen, die aan het einde van het tweede 
levensjaar geslachtsrijp zijn. 
 
ZWANENMOSSEL ( anadonta cygnaea) 
Tijdens een verkennende wandeling op vrijdag 9 juni langsheen de noordelijke fortgracht, lagen 
enkele grote lege mosselschelpen naast de oever. Vissers van de plaatselijke hengelclub hadden 
daags hiervoor waterplanten gedregd om zodoende hun visplaats te vrijwaren van talrijk gedoornd 
hoornblad (Cyratophyllum demersum) en gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus). De 
schelpen herkenbaar als zoetwatermossel, maar het leek mij beter om dit toch even op te zoeken. 
Ook de weinig verschillende vijvermossel (Anadonta antina) behoort tot de mogelijkheden. 
Dieren en Planten gids voor onderweg, verduidelijkt alles op blz. 250 dit door middel van foto en 
duidelijke omschrijving. Bij een latere gelegenheid in juli als voorbereiding op mijn 
stagewandeling, kon ik dankzij RSM adjudant B. Cleenewerck beschikken over twee levende 
zwanenmossels.  
 
De zwanenmossel (Anadonta Cygnaea) 
ook wel zoetwatermossel genoemd, is één 
van de zes inheemse zoetwatermosselen. 
Ze behoren allemaal tot de familie van 
Unionidae (Najaden). Is de grootste van 
de zes, met een lengte tot twintig 
centimeter en meer. De exemplaren welke 
hier werden waargenomen haalden 
veertien cm.  
De zwanenmossel wordt tot vijftien jaar 
oud. Zijn leeftijd is te bepalen door het 
tellen van het aantal zwarte banden op de 
schelp. Iedere zwarte band stelt immers 
een jaargroei voor, zoals bij de jaarringen 
van een boom. 
Aan de binnenkant van de schelphelften 
zit een dun glad witachtig laagje dat parelmoer noemt. 
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De mossel zelf zit stevig met enkele bundelspieren vastgehecht in de schelp, omgeven door een 
oranje mantel. Bij lege schelpen zijn de littekens van de aanhechting duidelijk zichtbaar. 
Zwanenmossels openen slechts een klein beetje hun schelp, net genoeg om de in- en uitstroom 
opening en de voet naar buiten te steken. Beide openingen liggen onder elkaar, aan de puntigste 
zijde van de schelp. Aan de andere kant steken ze hun bijlvormig afgeplatte voet uit.  
Hiermee kunnen ze zich héél langzaam verplaatsen. 
Over het algemeen zit de mossel echter bijna volledig en ietwat schuin verscholen in de modder. 
Als ze zich niet goed verstoppen, worden ze ontdekt door o.a. meerkoeten en kuifeenden. Deze 
krijgen de schelp niet altijd even gemakkelijk open. Eenden nemen de mossel soms mee uit het 
water, en proberen hem dan op de kant open te maken. Sluwe meeuwen en kraaien profiteren 
van dergelijke situaties. 
Binnen in de oranje mantel liggen de kieuwen, die niet alleen zuurstof uit het water opnemen, 
maar tegelijk ook voedsel filteren. 
Zwanenmossels leven van plankton, algen en dode organische stof die in het water ronddrijft 
(detritus). Bij het ademen en eten kan een volwassen mossel enkele tientallen liter per uur filteren. 
Een gezonde zwanenmosselpopulatie (tien exemplaren per m²) draagt dan ook aanzienlijk bij tot 
het zuiveren van het water waarin deze leven. 
Voortplanting   
De voortplanting is zeker een verhaal apart. In het najaar laten de mannetjes duizenden (tot 
200.000) zaadcellen vrij in het water. Dit lijkt veel, maar om een goede kans op bevruchting te 
hebben blijken vrij hoge dichtheden van mossels nodig. De zaadcellen worden door de 
instroomopening van de wijfjes naar de kieuwen gevoerd, waar zij de eicellen bevruchten. Tussen 
de zogenoemde kieuwlamellen ontwikkelen die zich tot larven. De kieuwen zwellen hierbij enorm 
op, zodat de uitgekomen larven de winter in kunnen doorbrengen.  
 
Een larve, glochidium genaamd, is 0,30 mm groot en heeft ook al twee klepjes met een haakje 
aan. Elk wijfje spuwt in het voorjaar meer dan 100.000 van deze larven uit.  
 
Deze moeten op zoek naar een vis. Na twee weken is slechts een klein deel van die massa 
glochidia daarin geslaagd.  
De gelukkigen hechten zich vast aan de kieuwbogen van hun slachtoffer, waar zij door een cyste 
omgeven worden en vervolgens tot vier weken als parasiet leven. De glochidia  ontwikkelt zich in 
die periode in de cyste tot een kleine 
mossel, die uit de cyste breekt en zich laat 
vallen op de bodem.  
 
Verscheidene soorten vissen kunnen als 
gastheer dienen voor deze parasitaire 
larven, onder meer baars en driedoornige 
stekelbaars. Tijdens deze parasitaire 
levensfase worden de mosselen door de 
vissen ook naar nieuwe plaatsen 
meegevoerd, zodat nieuwe gebieden 
gekoloniseerd worden. De jonge mossel leeft de eerste jaren in de modder en komt pas na enkele 
jaren, dan is hij ongeveer twaalf centimeter en tevens geslachtsrijp naar de oppervlakte.  
Nog merkwaardig is dat in slechte omstandigheden voor de voortplanting, de mossels 
tweeslachtig kunnen worden (hermafrodiet) en zo zichzelf kunnen bevruchten. 
 
Bedenkingen 
 

 Door vervuiling zijn zwanenmossels op veel plaatsen verdwenen of sterk in aantal 
afgenomen. Niet te verwonderen, daar in dergelijke omstandigheden de soortdiversiteit 
van o.a. het visbestand snel afneemt, zodat op veel plaatsen nog maar één of enkele 
soorten overschieten. 

 Op sommige plaatsen zijn er teveel hindernissen gekomen zoals sluizen en 
afdammingen.Vermits de mossellarven ter verspreiding met de vissen moeten kunnen 
meereizen, hebben de vissen gevolg hiervan een ernstig tekort aan verspreidingsgebied.  
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 Bij inbrengen van vreemde vissen of vissoorten (exoten) ten behoeve van de bijvoorbeeld 
de hengelsport kunnen ook de larven van andere, niet gebiedseigen vormen of zelfs van 
vreemde soorten ingevoerd worden. Die zouden desgevallend gebiedseigen soorten 
kunnen verdrijven. 

 Door baggeren en dreggen kunnen volledige populaties vernietigd worden.  
 Muskusrattenbestrijding dient zorgvuldig opgevolgd worden. 

 
Afsluiten met een positief punt intussen worden (vooral) in natuurgebieden talrijke ingrepen 
toegepast die voornoemde punten helpen verhelpen. Uiteraard profiteren de zwanenmossels 
mee: goede waterstand, zuiver water, vrije vismigratie, natuurlijke visbestanden, bufferzones 
tussen akkers en sloten. 

BONDGENOOTSCHAP BITTERVOORN EN ZWANENMOSSEL: 

De bittervoorn is een kleine witvis met een lengte van ongeveer negen centimeter. Als het 
voorjaar wordt, gaat hij tijdens de paaitijd paraderen in de nabijheid van een grote zwanenmossel. 
Enkel in de buurt van zo’n mossel krijgt hij een prachtige mooie blauwe kleur, en een geeloranje 
kleur op hun buik en witte knobbeltjes op de kop. Waarmee wijfjes worden gelokt..Hiermede 
begint de samenwerking tussen de bittervoorns en de 
mossel. Nadat het mannetje van de bittervoorn een mossel 
heeft gevonden, die hij geschikt acht, bakent hij in de buurt 
van deze mossel zijn territorium af, dat zo nodig heftig wordt 
verdedigd. De bittervoorn staat al trillend en sidderend nabij 
de ademhalingsopeningen van de mossel, dit doet hij zo 
lang tot de mossel gewend is aan de aanwezigheid van de 
bittervoorn. 

Heel opvallend blijft het mannetje dit territorium constant 
verdedigen tegen concurenten, met de bedoeling hier een 
vrouwtje naartoe te lokken.   

Het vrouwtje dat zich bewegingsloos heeft opgesteld, schiet 
plotseling naar de uitademingopening van de mossel, waar 
haar legbuis (zie foto) in verdwijnt, waarin zich de eitjes zich 
bevinden en voortbewegen. Na het afzetten van 3 tot 5 
eitjes, schiet het mannetje toe, en stort zijn homvocht boven 
de inademingopening van de mossel. Het homvocht wordt zo naar binnen gezogen, om de eitjes 
van het vrouwtje te bevruchten.Binnen in de mossel vinden eitjes en later de jonge bittervoorns 

een veilig verblijf. Ze klemmen zich met behulp van 
een doornachtige zwelling van de dooierzak in de 
kieuw van de mossel vast.  

Na ongeveer 3 weken verlaten de jonge visjes de 
mossel door de uitademingopening.. 
Is er nu sprake van een wederzijds 
bondgenootschap? De mossel maakt bij zijn 
voortplanting gebruik van verschillende soorten 
vissen waaronder ook de bittervoorn. Als het 
mosselbroed de mossel verlaat en op de bodem 
terecht komt, entert het zich aan de voorbij 

zwemmende vissen vast en leeft er twee tot drie maanden hoogstwaarschijnlijk parasitisch op. De 
mossellarve leeft beschermt, is zij tot voldoende ontwikkeling gekomen dan wordt de gastheer 
losgelaten en begint de zelfstandige groei van de jonge mossel.  

 
 
 

 

Wetenschappelijke indeling 
Rijk:         Animalia (Dieren) 

Klasse:    Beenvissen Osteichhyes 

Orde:       Karperachtigen Cyperiniformes 

Familie:   Eigenlijke karpers Cyperinidae 

Geslacht: Rhodeus 

Soort 

Thodeus sericeus amarus 

Bittervoorn 

Bittervoor met legbuis & zwanenmossel 
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WIJNGAARDSLAK (helix pomatia) 
 
Wat is een slak? 
De wijngaardslak is een geliefd labaratorium-dier daarom is de kennis erover zeer groot ten 
opzichte van andere soorten slakken. De succesrijkste groep onder de weekdieren zijn de slakken 
(gastropoden = buikpotigen), zij zijn in individuen- en in soortental, na de de insecten de 
belangrijkste dierengroep. Van bijzonder belang voor de mens zijn o.a. leverbotslakjes en de 
schijfhoornslakken, deze soorten treden namelijk op als tussengastheer van zeer schadelijke 
ziekteverwekkende organismen (de veroorzakers van leverontsteking). Slakken behoren tot de 
oudste bekende vertegenwoordigers van het Dierenrijk. Al aan het einde van het Precambium 
verschenen de eerste zeeslakken (zeeslakken behoren tot de Voorkieuwigen), de eerste 
landslakken dateren van het boven-Paleozoicum. De ruime 60.000 recente soorten (men kent 
daarnaast een zeer groot aantal uitgestorven soorten) worden verdeeld in drie onderklassen, de 
voorkieuwigen, de achterkieuwigen, samen kieuwslakken geheten, en de longslakken 
(Pulmonata).  

 
Een slak heeft een voet, een kop en een mantel en 
eventueel een huisje. De mantel, een oorspronkelijk 
achter het lichaam gelegen huidplooi, vormt een holte, 
de mantelholte of ingewandszak genoemd. Hierin 
liggen de o.a. het hart, de middendarmklier, of de 
kieuwen of de longen, de geslachtsorganen en de 
anus.  
 
De Longslakken worden gekenmerkt door een sterk 
doorbloede mantelholte, die dienst doet als long, de 
voorkieuwigen hebben de kieuwen voor en de 
Achterkieuwigen hebben de kieuwen achter het hart 

gelegen. De ingewandszak wordt bij de huisjesslakken beschermd door de schelp. Al in het 
larvestadium vindt een draaiing (torsie) van het schelp-ingewandszak-complex plaats. 
De wijngaardslak (Helix pomatia) (Helix = winding, 
pomatia = van de boomgaard, is een longslak met een 
huisje. Dat huisje kan 5 tot 5,5 centimeter doormeter 
krijgen en ook zo hoog worden, is daarmee de grootste 
onder de huisjesslakken in West Europa. Het huisje is 
wittig tot donkerbruin en onduidelijk gebandeerd, Het 
heeft vooral bij oudere dieren vele, kleine 
dwarsgroefjes, maximaal vijf windingen waarvan de 
binnenste windingen in een punt naar buiten steken.  

 
Waar wonen slakken? 
Hoewel zijn naam anders suggereert, houdt hij zich niet 
alleen in wijngaarden of boomgaarden op, maar overal in niet te vochtige en met struikgewas 
begroeide streken. In Midden en Zuid Europa leeft hij algemeen op kalkhoudende bodem. Is 
gebonden aan de mergel, als bouwsteen voor zijn grote huis dat uit calcium bestaat. Door het 
bezit van een natuurlijke tijdklok graaft de wijngaardenslak zich aan het begin van de winter 
bijtijds in losse grond in tot een diepe van 30 cm. Hij dekt hierbij zijn huisopening af met een door 
een speciale klier afgescheiden ‘papierachtig’ laagje het epifragma. Er blijft een gaatje op om 
adem te halen. Tijdens die zogenaamde winterslaap zakt de hartslagfrequentie van 36 naar 3 of 4 
slagen per minuut. De voorjaarswarmte zorgt ervoor dat hij weer actief wordt, hij hersteld zich van 
de doorstane ontberingen en compenseert vooral het waterverlies. De wijngaardslak wordt 
waargenomen van maart tot en met oktober. Je kunt zeggen dat de wijngaardslak een 
warmteminnende soort is. 
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Voortplanting 
In april verlaten de wijngaardslakken hun winterkwartieren. Tijdens de volgende weken verorberen ze 
veel jonge bladeren en knoppen, zodat ze hun massaverlies (ca. 15 %) snel weer goedmaken.Mei-juni 
is het paartijd. Wijngaardslakken zijn hermafrodiet of tweeslachtig, zoals de meeste lagere diersoorten. 

Wat wil zeggen dat als ze een partner vinden ze deze bevruchten 
en zelf ook bevrucht worden.  
Eerst vormt de voortplantingsklier zaadcellen, later eicellen. 
De zaadcellen worden afgevoerd naar het flagellum, waar ze  
 
 
 

gegroepeerd worden tot een spermatofoor. Nadat ze elkaar met de tentakels betast hebben, 
richten ze zich op, zodat ze met de vlakke voet tegen elkaar steunen.  
De liefdespijlzak bevat een liefdespijl, een tot 1 cm lang stilet van kalk, met soortspecifieke vorm. 
De geslachtsopening ligt vooraan rechts aan de kop.  
Een slak schiet via die opening een 
liefdespijl af, die terechtkomt in de 
linkerflank of in de voet van de partner. 
Dan groeit bij de initiatiefnemende slak de 
penis uit tot een buisje. Via dat buisje 
wordt de spermatofoor overgedragen, die 
opgeborgen wordt in de zaadontvanger 
van de partner. 

Na de overdracht van de spermatofoor 
breekt het buisje af. De partner kan nu op 

zijn beurt een 
spermatofoor 
overdragen, maar 
dat is eerder zeldzaam: bij wijngaardslakken is een 'man-vrouw-
verhouding' meer regel dan uitzondering.Gedurende hun leven paren ze 
slechts eenmaal. Terwijl de zaadcellen in de zaadontvanger rijpen, worden 
in de geslachtsklier eicellen geproduceerd. De zaadcellen zwemmen in de 
eileider naar de geslachtsklier toe; de bevruchting vindt plaats in het 
bevruchtingszakje. De eiwitklier levert reservevoedsel af en de schaalklier 
zorgt voor het omhulsel.Eind juni, begin juli is de periode van de eileg, wat 
wel twee hele dagen in beslag kan nemen. Via de geslachtsopening 40 tot 
50 eitjes in een kuiltje gedeponeerd. De eitjes hebben een 

diameter van 6 mm. Na 3 á 4 weken breken de slakjes door de eischaal; de diertjes hebben dan 
al een minuscuul schelpje. Ze lijken op de volwassen dieren, maar hebben nog wel een teer en 
doorzichtig huisje.Na een overwintering is het huisje dik en ondoorzichtig geworden.Na ongeveer 
3 jaar zijn ze volgroeid en geslachtsrijp.Bij meerjarige huisjes kan de ouderdom van de 
betreffende slak vaststellen door het aantal “jaarringen” te tellen. Deze jaarringen ontstaan door 
een tijdelijke stilstand van de groei tijdens de winter. 

Vijanden van de wijngaardslak 

In het juveniele (=jeugdig) stadium wordt het aantal slakjes door mieren, kevers (slakkenrover), 
padden en andere vijanden behoorlijk uitgedund. In het volwassen stadium wordt de slak veel 
gegeten door vogels (lijsters en spreeuwen) en bedreigd door slakkendodende vliegenlarven. 
Ook de mens is een vijand van de wijngaardslak, want hij gebruikt hem voor consumptie en voor 
laboratoriumproeven. Omdat de wijngaardslak veel schade aanricht in tuinen proberen mensen 
met een tuin de slakken te weren, te verwijderen of te doden. 

Weren kan door het oprichten van barrières (gemalen schelpen, kalk, dennennaalden) tussen de 
beplanting aan te brengen of door het aanplanten van hysop, tijm, salie, ui, knoflook, rozemarijn 
of lavendel. Verwijderen en doden kan doormiddel van vallen en chemische middelen. 
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11.3.  LIJST VAN WAARGENOMEN PLANTEN OP FORT VAN KRUIBEKE: 
 
Gedurende vier seizoenen hebben we getracht om de aanwezige plantengroei te noteren. 
Als niet kenner, een haast onbegonnen taak… 
Dankzij uitmuntend plantenkenner Freddy Moorthamer werd dit onderdeel echter een ware 
openbaring.Mede door het veelvuldige gebruik van Flora, plantengidsen, sleutels voor grassen en 
varens, kwamen we er steeds uit.  
Zelfs een eigenhandig ontwerpen planten sleutel werd toegepast, een determineersleutel om 
enkel alleen gele bloemen uit de Composietenfamilie (Compositae) en de zaden van de 
verschillende zuringen uit de Duizendknoopfamilie (Polygonacae) op efficiëntere wijze te kunnen 
determineren.Het lukte daarenboven ook nog. 
Intussen hadden we met enkele plantenliefhebbers, een heuse Plantencursus, met als thema 
“Planten langs Kruibeekse kanten” voor een breed publiek gelanceerd. 
Freddy presenteerde drie theorieavonden, aangevuld met meerdere buitenexcursies. 
Het bleek een goede keuze voor drieëntwintig personen en het wordt vervolgd.  
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Acer speudoplatanus Gewone esdoorn Coronopus didymus  Kleine varkenskers 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 

Aegopodium podagraria Zevenblad Crepis capillaris Klein streepzaad 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimoni Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 

Alliaria petiolata Look-zonder-look Cytisus scoparius Brem   

Alnus glutinosa Zwarte els Dactylis glomerata Gewone kropaar 

Anagallis aquatica  Blauwe waterereprijs Dactylorhieza maculata subsp. fuchsii Bosorchis (gevlekte) 

Anagallis arvensis subsp. Rood guichelheil Daucus carota Peen 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel Dipsacus fullonum Grote kaardenbol 

Anisantha sterilis Ijle dravik Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras Epilobium angustifolium Wilgenroosje 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 

Arabidepsis thaliana Zandraket Epilobium parviflorum  Viltige basterdwederik 

A rctium lappa Grote klit Epilobium tetragonum   Kantige basterdwederik 

Arrhenatherum elatius(subsp.) Glanshaver Epipactis helleborine Brede wespenorchis 

Artemisia vulgaris Bijvoet Equisetum arvense Heermoes 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Equisetum palustre Lidrus 

Batrachium aqautilles  FijneWaterranonkel Erodium cicutarium  Gewone reigersbek 

Bellis perennis Madeliefje Erophila verna Vroegeling 

Betula pendula Ruwe berk Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 

Brassica napus  Koolzaad  Fagus sylvatica beuk 

Calystegia sepium(Convolvulus) Haagwinde Filipendula ulmaria Moerasspirea 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers Fraxinus excelsior Gewone es 

Cardamine pratensis Pinksterbloem Galium aparine Kleefkruid 

Carex acutiformis Moeraszegge Galium odoratum Lievevrouwbedstro 

Carex hirta Ruige zegge Galium palustre Moeraswalstro 

Carex riparia Oeverzegge Geranium molle Zachte ooievaarsbek 

Carex sylvatica Boszegge Geranium robertianum Robertskruid 

Centaurea jacea Knoopkruid Glechoma hederacea Hondsdraf 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 

Cerastium fontanum subsp.vulgare Gewone hoornbloem Hedera helix Klimop 

Chelidonium majus Stinkende gouwe Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 

Chenopodium album  Melganzenvoet Hieracium pilosella Muizeoor 

Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet Holcus lanatus Gestreepte witbol 

Cirsium arvense Akkerdistel Hordeum murinum Kruipertje 

Cirsium oleraceum Moesdistel Humulus lupulus Hop 

Cirsium palustre Kale jonker Hypericum perforatum Sint-Janskruid 

Cirsium vulgare Speerdistel Iris pseudacorus Gele lis 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal Juglans regia Okkernoot 



 31 

 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlands  naam 
Juncus articulatus Zomprus Sambucus nigra Gewone viler 

Juncus effuses Pitrus Sarothamnus scoparius Brem 

Juncus inflexus Zeegroene rus Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 

Juncus tenuis Tengere rus Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 

Lactuca serriola Kompassla Senecio jacobaea Jakobskruiskruid  

Lamium album Witte dovenetel Senecio vulgaris Klein kruiskruid 

Lamium purpureum  Paarse dovenetel Silena latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus Sisymbrium officinale Gewone raket 

Lathyrus sylvestris  Boslathyrus Solanum dulcamara Bitterzoet 

Leontadon hispidus Ruige leeuwentand  Sonchus arvensis Akkermelkdistel 

Lemna minor Klein kroos Sonchus asper Gekroesde melkdistel 

Linaria vulgaris Vlasbekje Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 

Luzula campestris Gewone veldbies Sonchus palustris Moerasmelkdistel 

Lycopus europaeus  Wolfspoot Stachys palustris Moerasandoorn 

Lysimachia nummularia Penningkruid Stachys sylvatica Bosandoorn 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart Stellaria graminea Grasmuur 

Matricaria maritimum. Reukloze kamille Stellaria media  Vogelmuur 

Matricaria chamomilla  Echte kamille Symphytum offincinale Smeerwortel 

Medicago lupulina  Hopklaver Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Melandrium rubrum Dagkoekoeksbloem Taraxacum Paardebloem 

Melilotus albusa Witte honingklaver Torilis japonica Heggedoornzaad 

Mentha aquatica Watermunt  Trifolium dubium Kleine klaver 

Mentha ‘suaveolens,rotundifolia’ Munt Trifolium pratense Rode klaver 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid Trifolium repens Witte klaver 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje Tussilago farfara Klein hoefblad 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje Typha latifolia Grote lisdodde 

Myosoton aquaticum Watermuur Urtica dioica Grote brandnetel 

Nuphar lutea Gele plomp Urtica urens Kleine brandnetel 

Papaver rhoeas Grote papaver Verbascum thapsus Koningskaars 

Papaver dubium Kleine (bleke) papaver Verbena officinalis Ijzerhard 

Phalaris arundinacea Rietgras Veronica agrestis Akkerereprijs 

Phragmites australis Riet Veronica anagallis-aquatica  Blauwe waterereprijs 

Phleum pratense Timoteegras Veronica arvensis Veldereprijs 

Picris echioides Dubbelkelk Veronica officinalis Mannetjesereprijs 

Plantago lanceolata Smalle weegbree Viburnum opulus Gelderse roos 

Plantago major  Grote weegbree Vicia cracca Vogelwikke 

Poa annua Straatgras Vicia hirsuta Ringelwikke 

Polygonum hydropiper Waterpeper Viola arvensis Akkerviooltje 

Polygonum persicaria Perzikkruid Viola odorata Maartsviooltje 

Potentilla anserina Zilverschoon   

Prunella vulgaris Gewone brunel   

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes   

Quercus robur Zomereik   

Ranunculus ficaria Speenkruid    

Ranunculus repens Kruipende boterbloem   

Ribes rubrum Aalbes   

Rorippa sylvestris Akkerkers   

Rosa’canina’ groep Hondsroos   

Rubus caesius Dauwbraam   

Rubus ‘frutucosus’ Gewone braam (bosbraam)   

Rumex acetosa Veldzuring   

Rumex conglomeratus Kluwenzuring   

Rumex crispus Krulzuring   

Rumex obtusifolius Ridderzuring   

Salix alba Schietwilg   

Salix caprea Boswilg   

Salix viminalis Katwilg   

Sambucus ebulus Kruidvlier   
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11. 4. LIJST VAN WAARGENOMEN VOGELS OP HET FORT: 
 
Met een dertig bezoeken aan het fort, kregen we een kleine impressie van de verscheidenheid 
aan vogels. Soms was hun verblijf heel korstondig; 
Beflijster (Turdus torquatus) op trek deed zich tegoed aan enkele achtergebleven vruchten van 
braam. 
 Roerdomp (Botaurus stellaris) had een best verdoken verblijf gevonden tussen de oeverzegges.  
Of het mannetje Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) met prachtige Latijnse naam, 
erin is geslaagd, om met zijn tophits, een vrouwtje, weten te behagen? Maar daarvoor leek de 
latere bedrijvigheid, veel te beperkt. 
Daarentegen hadden Grasmus (Sylvia communis) en Braamsluiper (Sylvia curruca) wel aan hun 
voortplantings opdracht gewerkt. 
Canadese gans (Branta candensis), had zichzelf een hele tribune, als nestplaats toegeëigend; 
bovenop het houten staketsel midden in de zuidelijke fortgracht was een mooi tapijtje van dons 
uitgerold, zeven eieren, met daarop de moedergans, die ondanks haar plombe omvang, zich 
perfect met de omgeving wist te camoufleren. 
Dan waren er nog de Vlaamse gaaien (Garrulus glandarius) of beter het Gaaienverhaal.   
                               

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie 

Aalscholver Phalacrocorax carbo Aalscholvers (Phalacrocoracidae) 

Beflijster Turdus torquatus Lijsterachtigen(Turdidae) 

Bergeend Tadorna tadorna Eenden, ganzen en zwanen (Anatidae) 

Blauwe reiger Ardea cinerea Reigers en roerdompen (Ardeidae) 

Boerenzwaluw  Hirundo rustica Zwaluwen (Hirundinidae) 

Boomkruiper  Certhia brachydactyla Boomkruipers (Certhiidae) 

Braamsluiper  Sylvia curruca Zangers (Sylviidae) 

Buizerd (opn. Zwin) Buteo buteo Sperwerachtigen (Accipitridae) 

Canadese gans Branta canadensis  Eenden, ganzen en zwanen (Anatidae) 

Ekster  Pica pica Kraaiachtigen (Corvidae) 

Fuut Podiceps cristatus Futen (Podicepedidae) 

Gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus Lijsterachtigen(Turdidae) 

Grasmus  Sylvia communis Zangers (Sylviidae) 

Groene specht  Picus viridis Spechten (Picidae) 

Grote bonte specht  Dendrocopos major Spechten (Picidae) 

Grote lijster  Turdus viscivorus Lijsterachtigen(Turdidae) 

Holenduif  Columba oenas Duiven(Columbidae) 

Houtduif  Columba palumbus Duiven(Columbidae) 

IJsvogel  Alcedo atthis IJsvogels (Alcedinidae) 

Koekoek  Cuculus canorus Koekoeken (Cuculidae) 

Kokmeeuw Larus ridibundus Meeuwen en sterns (Laridae) 

Koolmees  Parus major Mezen (Paridae) 

Koperwiek Turdus iliacus Lijsterachtigen(Turdidae) 

Krakeend Anas strepera Eenden, ganzen en zwanen (Anatidae) 

Kramsvogel  Turdus pilaris Lijsterachtigen(Turdidae) 

Meerkoet  Fulica atra Rallen en bleshoenders (Rallidae) 

Merel Turdus merula Lijsterachtigen(Turdidae) 

Pimpelmees   Parus caeruleus Mezen (Paridae) 

Roerdomp Botaurus stellaris Reigers en roerdompen (Ardeidae) 

Roodborst  Erithacus rubecula Lijsterachtigen(Turdidae) 

Spreeuw  Sturnus vulgaris Spreeuwachtigen (Sturnidae) 

Staartmees  Aegithalos caudatus Mezen (Paridae) 

Tjiftjaf  Phylloscopus collybita Zangers (Sylviidae) 

Torenvalk Falco tinnunculus Valken (Falconidae) 

Tuinfluiter  Sylvia borin Zangers (Sylviidae) 

Turkse tortel  Streptopelia decaocto Duiven(Columbidae) 

Vink  Fringilla coelebs Vinken (Fringillidae) 

Visdiefje  Sterna hirundo Meeuwen en sterns (Laridae) 

Vlaamse gaai  Garrulus glandarius Kraaiachtigen (Corvidae) 

Waterhoen Gallinula chloropus Rallen en bleshoenders (Rallidae) 

Wilde eend  Anas platyrhynchos Eenden, ganzen en zwanen (Anatidae) 

Winterkoning  Troglodytes troglodytes Winterkoningen (Troglodytidae) 

Zanglijster  Turdus philomelos Lijsterachtigen(Turdidae) 

Zomertortel  Streptopelia turtur Duiven(Columbidae) 

Zwarte kraai Corvus corone Kraaiachtigen (Corvidae) 

Zwartkop  Sylvia atricapilla Zangers (Sylviidae) 
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11. 5. HET GAAIEN VERHAAL: 

 
Sinds kort spreekt men enkel nog over de Gaai, het Vlaamse van gaai, werd voorgoed 
opgeborgen. Uiteraard werd er aan zijn deftige Latijnse naam (Garrulus Glandarius) niet geraakt. 
Wat letterlijk ‘kletskous van de eikels’ betekent. 
 
Voorjaar, regio zomereiken, een hels kabaal, het geschreeuw was van ver te horen.  
Wel meer dan tien gaaien gingen luidruchtig tekeer.  
Van tak tot tak en van boom naar boom, tussendoor een zacht trillend liedje, het leek wel een 
melodie van een merel met invloeden van de spreeuw. 
Nog preciezer was de gelijkenis van het geblaat van een verdwaald schaap dat ergens tussen de 
takken hing. Eigenaardig dat dergelijke druktemakers in staat zijn, dit ten tonele te brengen.  
Moeilijk uit te maken of nu de mannetjes of de vrouwtjes zo druk doen!  
Uiterlijk zijn geen merkbare verschillen tussen beide waar te nemen.  
Na zoveel ophef, nemen ze ruim de tijd voor opsmuk en rust.  
De Gaai is zuinig op zijn veren. Hij trekt ze om beurt door zijn snavel heen.  
Met zijn poten kamt hij als het ware de veren op de kop.  
Tot alles perfect op zijn plaats zit.  
 
Maakt af en toe merkwaardige bewegingen, tijdens het oppoetsen van zijn verendeksel. 
Ze hebben soms last van luizen, ‘veerluizen’.  
Maar daar heeft hij kennelijk een efficiënt middeltje tegen: “mierenzuur”.  
Hij prangt met zijn snavel een dikke mier tussen zijn pluimen en veren.  
Ter verdediging verweert de mier zich hierop door uit een klein kliertje, een straaltje mierenzuur 
richting vogellichaam te spuiten.  
De veerluizen, heel gevoelig voor dit bijtende zuur, delven het onderspit, met de dood tot gevolg.  
De mier heeft zijn taak volbracht en wordt door de gevrijwaarde Gaai op zijn beurt opgegeten.  
 
Gaai, een woord dat al in 13de eeuw voorkomt, ontleend aan Picardisch gai (= Frans geai) uit 
vulgair Latijn gajus < Latijnse eigennaam Gaius; het wordt een 'westelijk woord' genoemd.  
Nog een mogelijk verband met Frans gai 'vrolijk, levendig', een woord dat zelf van Germaanse 
oorsprong is ( gâhi).  
Hanne(n) is een oude vleivorm van Johannes; het woord komt vooral in zuidoostelijk Oost-
Vlaanderen voor (ook een paar keer in het Waasland). 
Het is in het zuiden van de Denderstreek ook opgetekend als spotnaam voor de ekster.  
De eigennaam Wouter (uit Waltherus) gaf aanleiding tot wuiter, weiter, wuiten en de secundaire 
vorm weiting  
Johannes en Wouter (en varianten daarvan) waren de twee meest voorkomende namen in de 
Middeleeuwen; beide eigennamen worden gecombineerd in hannewuiten in noordoostelijk Oost-
Vlaanderen, het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van de Denderstreek.  
Louis ligt aan de basis van wieten, een zeldzaam woord in oostelijk West-Vlaanderen en in 
Knesselare. In het zuiden van Oost-Vlaanderen bezorgde de vleivorm van Nicolaas; een 
zogenaamde kool (aard), kolen. 
 
Opmerkelijk is dat dialectennamen van de gaai veelal gebruikt kunnen worden voor een 
‘dom, onnozele mannelijke persoon’ 
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Kaart met Vlaamse woorden over de Vlaamse gaai, 

vermits de vogel sterk opvalt, wordt hij mede daardoor met heel wat verschillende dialectwoorden 
benoemd.  
 

 

 
 

Deze kaart toont een mooie tegenstelling tussen Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen en het 
Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen overheerst Vlaamse gaai term! behalve 
in het oosten, dat met hannewuiten zoals zo dikwijls bij het Oost-Vlaams aansluit. Denkelijk is 
gaai in het Vlaams de oorspronkelijkste vorm.  Vlaamse gaai is een benaming die om evidente 
redenen buiten Vlaanderen tot stand is gekomen; misschien wou men in Nederland met de 
toevoeging Vlaams op het opvallende en luidruchtige gedrag van de vogel wijzen.    
 
Een persoonlijke doelstelling bij de start, van mijn terreinstudie, was van een typisch 
blauw dekveertje’. Van de ‘Gaai’ Te vinden Dankzij een bijzondere opmerkzaamheid, van 
mijn begeleider Freddy Moorthamer, werd deze vooropstelling gehaald. 
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11. 6. WATERONDERZOEK FORTGRACHT EN POELTJES: 
 
Samen met Freddy Moorthamer waren we nieuwschierig om weten hoe het gesteld was met de 
water kwaliteit in de beide fortgrachten. Temeer er in de late zomer van 2005 zich een massale 
vissterfte in de noordelijke fortgracht had voorgedaan. 
De zuidelijke fortgracht die slechts met een kleine buis met de noordelijke is verbonden, bleef 
gespaard van voornoemde vissterfte.  
Belangrijk gegeven: De zuidelijke fortgracht wordt constant op peil gehouden en gevoed met 
opgepompt grondwater uit de nabijgelegen kleigroeve van de Gralex-fabriek. 
 
Uiteraard waren ook de verantwoordelijken en vissers van de plaatselijke hengelclub meer dan 
verontwaardigd over het plotselinge sterven van honderden snoekbaarzen, brasem, rietvoorn, 
karper, winde en snoek, veelal volwassen grote exemplaren.  
Nader onderzoek naar dit nooit eerder gebeurd voorval drong zich op. 
 
Op 6 september 2005 werd onder toezicht van de Belgische Strijdkrachten; door Territoriale 
Diergeneeskunde, Dienst ‘Operationeel Laboratorium’ staalname uitgevoerd. 
Copy van deze officiële wateranalyse mocht na goedkeuring door Vet. Maj. Stevens, mee 
opgenomen worden in dit eindwerk (zie bijlage nr. 21). 
 

Verslag wateranalyse – controle nr 5/01187 
 

Eenheid 11 Gn. Burcht  

Staalname uitgevoerd op 06/9/2005 door    Adjt Toussaint 

Ontvangst in laboratorium  06/09/2005  

Uitvoering van de analyse Van 06/09 tot 12/09 door    1 CC Jacobs 

Opstelling rapport 22/09/2005 door    Vet. Vermeylen 

Plaats van de staalname Fort (Eepoel) van Kruibeke   
 

 
             Fysische beoordeling                Normen 

Temperatuur bij staalname -     23°Celsius 25 °Celsius 

Kleur       Groen  

Geur       Fecaal  

Troebelheid       5,8                  NTU 4NTU 

Geleidbaarheid      486                 µS/cm 2500 µS/cm  20°C 

 
         Bacteriologische analyse       Normen 

Totaal bacteriën:      48 Hr bij 37°C                              
72 Hr bij 22°C 

>4000      c.f.u. per ml  
>4000      c.f.u. per ml 

<20* 
  <100* 

 Totaal Coliformen      51               per 100 ml     0 

E. Coli.    13                per 100 ml 0 

Enterococcus faecalis     64               per 100 ml    0 

Pseudomonas aeruginosa     61               per 100 ml  0 

Sulfiet-reducerende Clostridia     6                 per 100 ml     0 

  * ideale waarden 

 
          Scheikundige analyse                 Normen 

pH 7,7 6,5 – 9,2 

Ammonium <0,01                       mg/l <0,50 

Vrij Chloor 0,2                           mg/l <0,25 

Ijzer 0,21                         mg/l <0,20 

Koper 0,13                         mg/l <0,1 begin < 1 einde leiding 

Hardheid 200                          mg/l  

 

Besluit 
Het water is NIET- CONFORM en NIET GESCHIKT als DRINKWATER 
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Waarden van ‘totaal bacteriën’ bij het onderdeel bacteriologische analyse zijn héél extreem! 
 

 
ONDERZOEK FORTGRACHT Noord en Zuid 
 
Op dinsdag16 mei 2006 samen met Freddy Moorthamer, wateronderzoek aan beide gedeelten 
van de fortgracht uitgevoerd. Vooraf hadden we contact opgenomen met verantwoordelijke 
Christa Maes, van Groendienst gemeente Beveren, om gebruik te kunnen maken van een 
bestaande ‘educatieve materiaalkist’ welke De dienst Natuur- en milieu-educatie van Provincie 
Oost-Vlaanderen tegen een bepaalde vergoeding uitleent. 
De volledige inhoud van dergelijke materiaalkist van educatief wateronderzoek leek ons echter 
wat veel. Daarom werd er voor gekozen om slechts enkele gebruiksvoorwerpen uit de 
materiaalkist met thema ‘Nat, natter, natst’ zoals schepnet, loeppotjes en plastic teiltjes voor één 
dag te gebruiken. Waarvoor dank aan Groendienst Beveren. 
Hierbij een korte beschrijving van de materiaalkisten welke door Provincie Oost-Vlaanderen ten 
dienste worden gesteld. 
 
Materiaalkisten 

De dienst Natuur- en milieu-educatie heeft een aantal materiaalkisten voor educatief veldonderzoek 
waarvan iedereen in groep of individueel kan gebruikmaken. De materiaalkisten bevatten naast het 
veldwerkmateriaal ook een handleiding, werkbladen, zoekkaarten en achtergrondinformatie. Er zijn 4 
thema's:  

 'Nat, natter, natst' voor wateronderzoek: debiet of stroomsnelheid van een waterloop meten, 
scheikundig onderzoek van water, plankton of ongewervelden onderzoeken, het omliggende 
landschap beschrijven,...  

 'De levende bodem' om de bodem onder je voeten te verkennen. Je meet 
bodemzuurtegraad, infiltratiesnelheid of kalkgehalte, zoekt naar ongewervelde bodemdieren 
of de geografische ligging van een plaats.  

 'Het bos door de bomen' laat je kennismaken met verschillende facetten van het bos. Je kan 
de grootte van een bos meten, de hoogteligging of het microreliëf.  

 'Land in zicht' maakt van jou op korte tijd een echte landschapsfreak. Je leert allerlei 
basistechnieken om je in het landschap te oriënteren of om met stafkaarten aan de slag te 
gaan, je leert afstanden schatten, hoogteverschillen berekenen, het landschapsbeeld te 
beschrijven, het landgebruik in kaart te brengen. 

Een week ontlenen kost 10 EUR per set van 2 kisten. Dit bedrag moet, na reservatie bij de dienst 
Natuur- en milieueducatie, worden gestort op rekeningnummer 091-0121118-91 van het provinciaal 
natuureducatief centrum De Kaaihoeve. Voor reservaties, meer inlichtingen of om de brochure aan te 
vragen, contacteer je de dienst Natuur- en milieueducatie (Kris Uyttendaele, e-mail: 
christian.uyttendaele@oost-vlaanderen.be).De kisten zijn ontleenbaar in o.a 

  Regio Waasland  
Groendienst Beveren - NEC 'Hof ter Saksen'  
Haasdonklaan 1 - 9120 Beveren-Haasdonk  

groendienst@beveren.be - www.beveren.be  

 Wateronderzoek fortgracht zuid 

Methodiek : er werden vier stalen door middel van 
schepnetjes opgevist.  
Ter controle in de plastic teilen verzamelt. De inhoud werd 
direct ter plaatse met loep (x15 vergroting) en in loeppotjes 
ontleed.  
Een pincet was hierbij een meer dan handig instrument. 
Een zoetwater zoekkaart samen met het boek ‘Nieuwe Insecten Gids zorgden voor een perfecte 
vertaling naar een waarnemingsfiche .  
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Verslag wateronderzoek fortgracht zuid 

o Plaats:                     Zuidelijke fortgracht; links ter hoogte van houten steiger 
o Datum onderzoek:    16/05/2006 
o Weersomstandigheden:  Zwaar bewolkt, droog, frisse wind, 12° Celsius  
o Wie:        Paul Volckerick ; Freddy Moorthamer 
o Doel:        Bepalen van de biotische index van het water 
o Temperatuur:             Temperatuur van het water 18° Celsius  
o pH test:       pH6,5 door middel van pH papiertjes bepaald·   

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal 

Posthoornslak Plonorbarius 2 

Poelslak Lymnae >2 

Ruggezwemmer Notonecta glauca 4 

Bloedzuiger Hirudinea 1 

Muggenlarve Diptera – Thumis plumosis >2 

Watervlo Cladocera >2 

Haftenimf Ephemeroptera >5 

Steenvlieg Leuctra fusca >2 

Larve van libel Fam. Libellulidae >2 

Larve van juffer Fam. Coenagrionidae >2 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo >2 

Zoetwaterpissenbed Asellideae 1 

Beekkerver Elmis aenea 1 

Kikkervisjes Rana temporaria >10 

Wateronderzoek fortgracht  noord 

Zoals al eerder hierboven vermeld, had zich in dit gedeelte van de fortgracht in de maand 
augustus 2005, een grote vissterfte voorgedaan. Tot nu toe, is de ware toedracht en oorzaak van 
dit voorval, onvoldoende gekend. Er wordt eveneens rekening gehouden, met mogelijke 
industriële vervuiling van buitenaf. 

Nu acht maanden later, zijn er toch enkele merkwaardige waarnemingen op te merken.  

Begin juli kon je probleemloos tot de bodem van de fortgracht kijken, de doorkijk van het water 
was voorheen, nooit zo helder geweest.  

Na een lang en veel te koud voorjaar, was er eensklaps de hitte. Even snel veranderde het 
uitzicht van het wateroppervlak, in geen tijd groeide dit bijna volledig dicht met Klein Kroos 
(Lemna minor). Bij nader toezien, kwam ook de fortgracht onvoorstelbaar dicht te zitten met 
Gekroesd Fonteinkruid (Potamogeton crispus) en Gedoornd Hoornblad (Ceratophyllum 
demersum). Wat was de reden? 

Daar een groot gedeelte van het visbestand was gestorven, hadden de aanwezige planten geen 
natuurlijke vijanden meer te vrezen het was een ongewone situatie voor hen. Zodoende kunnen 
we de vissen eigenlijk als de grazers van waterpartijen beschouwen. Naar voorbeeld van het gras 
op de wei; wanneer dit niet door schapen of koeien begraasd of gemaaid wordt, zal als gevolg 
hiervan ook ongekende groei optreden. Welke eigenschappen hebben Klein Kroos, Gekroesd 
Fonteinkruid en Gedoornd Hoornblad?  
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Klein kroos (Lemna minor) 

Klein kroos  is een wilde plant uit de aronskelkfamilie (Araceae). Bij ons is klein kroos verreweg de 
meest voorkomende Sterrenkroossoort. Het groeit in allerlei wateren, maar vooral in neutraal, 

tamelijk carbonaat zoet water een zandige of kleiige, 
weinig of niet venige fosfaatrijke bodem. Het kan zowel in 
de schaduw als op zonnige plekken welig groeien en is 
niet gevoelig voor bevriezing van het water. Brak water 
wordt wel gemeden. Klein kroos kan zich vegetatief snel 
vermeerderen. De schijfjes kunnen hele oppervlakten van 
stilstaand water van een sloot of plas bedekken. De plant 
verdraagt een zekere waterverontreiniging, maar heeft 
voor ammoniak en andere meststoffen een geringere 
tolerantie dan b.v Stomphoekig sterrenkroos. Het groeit 
vooral in beken, in stromend of regelmatig geschoonde 

sloten, kanalen zelfs in vrij diep water. In de herfst slaat klein kroos zetmeel op en overwintert op 
de bodem. 

GEKROESD FONTEINKRUID (Potamogeton crispus) 

Gekroesd fonteinkruid is een zuurstofplant uit de fonteinkruidfamilie (Potamogetonacae). De 
planten van deze familie, vooral die van het geslacht Fonteinkruid zijn van belang voor de visteelt, 

daar de vissen er gelegenheid in vinden tot het afzetten 
van kuit. De levenscyclus van deze waterplant is 
opmerkelijk: individuele planten zijn overwinterend – 
éénjarig, al wordt gekroesd fonteinkruid wegens zijn 
overwegend vegatieve voortplanting, bij de overblijvende 
soorten ingedeeld. Het is een plant van zoete tot licht 
brakke, vrij voedselrijke, stilstaande of stromende wateren 
op allerlei minerale bodems met een gering gehalte aan 
organische stof. Zodra zich afbraakmateriaal ophoopt, 
verdwijnt het. De soort verdraagt meer 
waterverontreiniging dan de meeste andere fonteinkruiden; 

ook een zeker ammoniakgehalte van het water wordt getolereerd. Over het algemeen wordt deze 
waterplant begunstigd door wisselvallige omstandigheden, zoals sterke waterstand 
schommelingen. Ook kortstondig droogvallen van zijn groeiplaatsen verdraagt het, mits de bodem 
met water verzadigd blijft.  

GEDOORND HOORNBLAD (Ceratophyllum demersum) 

Gedoornd hoornblad is een overblijvende, glanzend donkergroene zuurstofplant met stengels die 
één of meer meters lang kunnen worden. Heeft drie forse doorns, één aan de top en twee 
zijdelings, schuin naar beneden wijzend. Gedoornd hoornblad is een kosmopoliet en heeft van 

alle bloeiende waterplanten het grootste areaal. Het 
groeit in stilstaand soms in zwak stromend, zoet tot 
enigszins brak water, waarin alle voedingstoffen in 
overvloed aanwezig zijn en dat niet aan sterke 
windwerking is blootgesteld. Ook kan het ammoniak en 
relatief veel chloride verdragen. Het water mag 
carbonaat, fosfaat en nitraat bevatten. Het groeit vooral 
in sloten, kanalen, vijvers speciaal zulke die blind 
eindigen. Door toeneming van de hoeveelheid carbonaat 
in het water heeft deze waterplant zich in onze gebieden 
sterk uitgebreid.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aronskelkfamilie
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WATERONDERZOEK POELTJES: 

Twee nabijgelegen afwateringspoeltjes, verdoken achter een berm van onder meer brandnetel en 
hoogopgroeiend koninginnenkruid, vormen een herbergende buffer voor het regenwater van het 
verharde binnenplein en het overige hemelwater dat van de nabije wallen komt.  Op het eerste 
zicht zieltogende dode poelgrachtjes bedekt met klein kroos en bruinig onfris ruikend water.  

 Toch laten we ons verleiden om met het schepnet een flinke streep doorheen het water te 
trekken. Het ophalen gaat moeizaam; het net zit namelijk vol met vercomposterend organisch 
materiaal. Verrassing alom wanneer wij bij het uitrafelen van de specie, heel wat zien krioelen: 
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), Geelgerande watertor (Dytiscus marginalis) 

 
 
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) met een 
groenbuine tot donkerbruine bovenkant, de buik gevlekt 
en op het midden een helder oranje rode band. Op de 
onderzijde van de staart is er een licht- tot helblauwe 
streepje.  
De naam watersalamander is toch wat misleidend, 
omdat hij alleen tijdens het broedseizoen (april - juni) in 

het water te vinden is. Tijdens deze paartijd zagen we dat de mannetjes een hoge rukkam en 
huidzomen aan de achtertenen hadden. De vrouwtjes zijn heel wat kleiner en hebben geen 
rugkam, maar de bovenste staartzoom loopt wel door tot voor aan het lichaam. De vrouwtjes zijn 
heel secuur bij het leggen van eitjes; ieder eitje wordt op het midden van een blad afgezet, 
waarna met de poten het blad wordt omgevouwen met het ei in het midden ter bescherming. 
Omdat de schaal een beetje kleeft blijft het ei goed vastplakken. In Vlaanderen is de soort nog vrij 
algemeen maar er is de laatste jaren toch een duidelijke achteruitgang waar te nemen. In de 
Ardennen is hij eerder zeldzaam te noemen.  

 
Geelgerande watertor (Dytiscus marginalis), moet zowat vijfentwintig 
jaar geleden zijn dat ik dergelijk insect gezien heb! Het is een van de 
grootste inheemse kevers kan tot 3,5 centimeter groot worden. Ze 
kunnen tevens goed vliegen en zoeken gemakkelijk ander water op; 
hierbij landen ze nog wel eens op glas of andere spiegelende maar 
niet waterige oppervlakten. Het vrouwtje boort gaatjes in 
waterplantenstengels om er de eitjes in af te zetten. De larve is een 
geduchte rover die vanuit een hinderlaag de prooi met hun 
sikkelvormige holle gifkaken met verterende sappen inspuit om 
vervolgens de prooi leeg te zuigen. Volwassen geelgerande 
watertorren leven van waterinsecten, kikkervisjes, kleine vissen en 
zelfs salamanders. Toch hebben de geelgerande watertorren recht 
op bescherming. Deze watertijgers vormen een echte 
gezondheidspolitie in de tuinvijver en vallen meestal alleen zieke en 
verzwakte dieren aan. Onze geelgerande watertor is bovendien een 

vrolijke, van zon en warmte houdende en graag zwemmende kever die liefst vertoeft in de 
ondiepe zones (5 à 30 cm) met veel plantenbegroeiing. Dus zeker niet panikeren wanneer men 
deze kever in uw tuinvijver ziet.  
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12. DOMINANTE AANWEZIGHEID OP FORT KRUIBEKE: 

Opvallend op het terrein is de massale aanwezigheid van Braam en Robinia. Op bepaalde          
plaatsen kunnen we de term ‘verbraming’ zelfs toepassen.            

         Robinia beheerst omzeggens het volledige bladerdek ten opzichte van enkele zomereiken. 

 

 
12. 1. BRAAM  (Fruticosus): 

 
BRAMEN OP HET FORT KRUIBEKE 
 

 
 
De Gewone braam of Bosbraam (Rubus fruticosus) 
is in Vlaanderen een algemeen voorkomende 
meerjarige soort struik. 
De geslachtsnaam ‘Rubus’ staat voor ‘Steken’ en de 
soortnaam ‘frutex’ betekent ‘fruitdragend’. 
We kunnen wel stellen dat de gewone braam op het 
domein Fort Kapt. Van Eepoel een meer dan 
algemeen voorkomende verschijning is! Het is een 
ondoordringbaar braamstruweel. Hij heeft het daar 
naar zijn zin, woekert, heerst, gevoed door het 
afvallend blad en stikstofvastleggend vermogen van 
Robinia pseudoacacia. 
Als tegenprestatie zorgt hij in ruil, voor het 
verschijnsel “verbraming“! 
 
ALGEMEEN 
 
Tot het geslacht Rubus behoren meer dan 600 
soorten. In België treffen we ong. 140 braamsoorten 
aan. De braam is overal ter wereld geïntroduceerd. In Zuid – Afrika geldt deze exoot als een 
onkruid. Ook bij ons, niet erg geliefd, dikwijls een ongewenst gezelschap. Maar de vruchten, 
hebben voor tal van organismen een hoge betekenis. 
Zoals alle vruchten heeft ook de braam een lage pH-waarde, die varieert van 2,8 tot 3,8. Bevat 9 – 
16% suiker bestaand uit gelijke delen glucose en fructose. Bramen bevatten 1% eiwit, 6% 
kookhydraten en 1% vet. De energie-inhoud van 100 g is 155kJ. Verder zitten in bramen vooral 
vitamine C. 
De dichte groeiwijze, de stekeligheid, geurende bloesems en heilzame vruchten maken hem 
bijzonder geschikt voor landschapsafscheidingen langs natuurlijke wegen. 
Bramen hebben een enorme migratiesnelheid. Plekken van acht tot tien meter zijn binnen twee jaar 
overwoekerd met uitlopers. In een enkele zomer kan zo’n uitloper uitgroeien tot een lengte van zes 
à zeven meter. Dat betekent gemiddeld zes centimeter per dag! 
De stengeldelen van bramen hebben een levensduur van twee jaar. Daarna sterven ze af, behalve 
het verdikte, houtige gedeelte vlak boven de grond. De stengels zijn even sterk als touw en vroeger 
werden ze gebruikt om bijenkorven, bezems en manden te maken. 
Wie zich tot bloedens toe verwondt aan de stekels, hoeft slechts een van de bladeren te plukken, 
tussen de vinger fijn te wrijven en op de wond te leggen. Dadelijk stopt het bloeden. 
 
 
 

 
Taxonomische indeling 
Rijk:         Plantae (Planten) 

Stam:       Magnoliophyta (Bedektzadigen) 

Klasse:    Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen) 

Orde:       Rosales 

Familie:   Rosaceae (Rozenfamilie) 

Geslacht: Rubus (Braam) 

Soort 

Rubus fruticosus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedektzadigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweezaadlobbigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosales_%28orde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rubus
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ECOLOGIE 
 
De vruchten worden door veel vogelsoorten gegeten. Maar ook zoogdieren als de vos en de das 
lusten deze graag. 
Wilde zwijnen eten de vruchten en wortels. De ree en het edelhert eten bladeren, twijgen en 
vruchten. 
Waardevol voor de bijen; bramen zijn buitengewoon interessant voor de bijenteelt. De lange bloei 
waarborgt een duurzame drachtperiode, de suikerconcentratie van de nectar is heel hoog. 
Bramen leveren de hele dag door stuifmeel, daarmee een belangrijke voedingsbron voor de 
inheemse bijen; metselbij, groefbij, zandbij en de zijdebij.  
 

 
VOORTPLANTING  
 
Het is haast niet te vatten, maar bij bramen ontstaan voortdurend nieuwe vormen. Het proces van 
bestuiving en vruchtzetting vindt bij de braam niet gelijkmatig plaats. Zo kan het gebeuren dat 
men op één en dezelfde struik knoppen(zie foto), bloemen en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vruchten kan waarnemen. De vormenrijkdom is te danken aan het feit dat de Europese 
braamsoorten zich op verschillende manieren voortplanten. De belangwekkendste is de 
‘maagdelijke voortplanting’. In dit geval blijft bevruchting achterwege.  
Dit verschijnsel wordt apomixis genoemd, het is een vorm van reproduceren, vermits de planten 
zichzelf namaken. Meestal zijn deze soorten erg vruchtbaar. Ze hebben de beste stuifmeelkorrels. 
Als moederplanten van hun eigen ‘reproducties’ kunnen ze bij andere soorten, die niet zo 
vruchtbaar zijn, ook als vaderplanten optreden. En zo ontstaan in het bramenwereldje de meeste 
bastaardvormen. 
Door deze grote vormenrijkdom is de systematiek echter heel ingewikkeld.  
Determineren is vooral specialistenwerk er wordt gelet op: groeivorm, een groenblijver of 
bladverliezer, licht of schaduwminnend, vorm bladvorm, bloem en vruchtvorming. 
 
 
BRAMEN EN VERBRAMEN 
 
Over bramen en verbramen; 
Bestaan heel wat misverstanden. Verbramen zou worden veroorzaakt door vermesting. Bramen 
zouden een recent bosfenomeen zijn, hoewel ze in West-Europa al vanaf de Middeleeuwen tot 
circa 1900 voorkwamen in alle bossen(vooral eikenbossen) die in een tienjarige kapcyclus voor 
hakhout werden beheerd. 
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Gunstige groeiplaatsen; 
Werken verbraming in de hand. Bramen doen het goed op een vochtige en met regenwater 
gevoede bodem (bestaand uit leem en humus). Dit is ook het geval bij een verzurende bodem in 
de toplaag. Daarnaast doen ze het goed op een vochtige bodem die niet constant onder water 
loopt. Bramen treden spontaan op als er geen sprake is van beweiding of maaibeheer.  
 
Dominantie; 
Wanneer we over verbraming spreken, dan betekent dit dat over een oppervlakte van tenminste 
enkele aren een aaneengesloten begroeiingslaag van bramen domineren. In dit geval wordt de 
kruidlaag langdurig onderdrukt, wordt de bosverjonging afgeremd en verdwijnen een groot aantal 
voorjaarsbloeiers, in eerste instantie die met een niet langlevende zaadbank, b.v Gele dovenetel 
en Bosanemoon. De risico’s op verbramen zijn groot; in eiken- en dennenbossen op lemige 
bodem gevoed door hemelwater, in verdrogende eiken- en elzenbroekbossen, maar voorheen 
een hoog grondwaterpeil hadden. Op zure bodems door de verhoogde mineralisatie, op 
heidevelden waar de opslag verwijderd wordt, op extensief ruderale gronden en bij uniforme 
bosstructuur die te maken heeft met gelaagdheid. 
Tenslotte speelt ook het massa-aanbod. Hoe meer bramen er zijn, hoe vlugger ze ook in 
marginale plaatsen zullen doordringen. Dat er voornamelijk meer bramen voorkomen uit de 
subsectie ‘Rubus’ op voedselarme  zandgronden is te wijten aan o.a: - de verdroging als gevolg 
van de verlaging van het waterpeil – De vitaliteitvermindering van de eikenbossen die omstreeks 
1930 zijn omgevormd uit hakhout en van het gehele eikenbestand. Uiteindelijk ook naar het 
steeds ouder en opener worden van dennenbossen.  
 
Bramen voorkomen en beheren; 
Bramen kunnen door graasdruk en lichtbeschikbaarheid gestuurd worden. Bramen verdwijnen bij 
een hoge graasdruk of regelmatig maaien. Zo zouden Reeën in heidebossen de braamgroei 
onder controle kunnen houden. Op bramen uit de subsectie ‘Rubus’ hebben grazen en maaien 
minder vat, omdat de bramen zich ondergronds 
uitbreiden via wortelknoppen. Ook 
lichtbeschikbaarheid werkt sturend. Met een 
lichtinval op de bodem van 2% komen al 
schaduw tolerante soorten voor. Bij hogere 
lichtniveaus zal de bedekking snel toenemen. Bij 
lichtbeschikbaarheid van 5-10 % komen er 
sterker lichtminnende bramen. Voor echte 
bosverbraming zijn de braamsoorten uit de 
subsectie Hiemales verantwoordelijk. Zij kunnen 
zich in korte tijd over grote afstanden 
verspreiden door middel van kruipende of 
boogvormig overhangende, aan de top 
wortelende bladloten. 
 
De vestiging van bramen en verbraming in 
bossen kan worden vermeden door de 
struiklaag in stand te houden en goed te 
beheren. Daarom dient uitkap en dunning, de 
struiklaag zoveel mogelijk ontzien te worden. Een goed beheer van de struiklaag kan zelfs in 
verdrogende eikenbossen op leemgrond de verbraming onderdrukken. In bepaalde gevallen   
wordt aangeraden om struiken aan te planten. Op rijkere gronden kunnen Hazelaar en meidoorn 
en op armere zandgronden Sporkehout, Lijsterbes en Hulst. Ook maaien of opdrijven van de 
graasdruk gaat verbraming tegen. 
 
Bramen op Fort Kruibeke; 
Hoeven niet voorkomen te worden, een zekere vorm van beheren blijft een noodzakelijkheid. 
Bepaalde wegen en paden dienen daarom op regelmatig tijdstip met bosmaaier gemaaid te 
worden, zodat deze een continuïteit garanderen aan doorgang voor o.a  sprotbeoefenaars en 
eventueel natuurtoezicht.                   

Verbraming op fort Kruibeke 2006 



 43 

 
 
12. 2. ROBINIA PSEUDOACACIA (valse acacia): 
 
 
Robinia op het fort van kruibeke! 

 
De aanwezigheid van Robina pseudoacacia op het plaatselijke domein, is bijzonder 
dominant. Deze niet inheemse boomsoort, overheerst het overige bomenrijk. Het lijkt wel op 
een sprookjesbos, slechts met de grootste voorzichtigheid, laat hij in zijn onmiddellijke 
nabijheid de concurrentie toe van o.m. zes zomereiken (Quercus robur), twee beuken (Fagus 
Sylvatica), enkele ruwe berken (Betula pendula), aan de randen; Schiet- en Boswilg (Salix 
alba, Salix caprea), meerdere Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus), Gewone es (Fraxinus excelsior). 
 
Vanuit strategisch oogpunt, behoorden deze bomen of enig andere hoge aanplanting 
hoegenaamd niet tot een Standard uitrusting van een fort.  
Toch zijn er bewijzen dat lange tijd terug, door toedoen van menselijke activiteit, bomen op 
het fort van Kruibeke werden aangeplant of uitgezaaid. 
 
Deze ter plaatse gezaagde boomschijf ( zie foto )met amper een diameter van 19cm, toont 
de exacte leeftijd van 54 jaar aan. Eenvoudig te bepalen door het aantal jaarringen te tellen. 
De structuur van jaarringen bij Robinia zijn ten opzichte van andere houtsoorten perfect te 
onderscheiden. 
 
Natuurlijk staan er op het domein talrijkere robinia’s met omvangrijkere diameter zelfs 55 à 
60 cm. Welke ouderdom hebben 
deze? En wanneer aangeplant of 
uitgezaaid?  
1945; einde wereldoorlog II, periode 
van grote armoede, geen of héél 
dure brandstoffen beschikbaar. 
Gevolg…  overal massale houtkap, 
ook de forten kregen bezoek. Hout 
betekende goud! 
 
 
Interessante vaststelling, nader 
onderzoek heeft intussen 
uitgewezen dat er slechts op drie 
militaire vestingen van de 
fortengordel rondom Antwerpen, een 
uitgesproken beplanting van robinia voordoet. Dit zijn; Forten van Zwijndrecht, Kruibeke en 
Steendorp. Toevallig drie buren! 
Een eventuele verklaring zou kunnen, dat een verantwoordelijke gezagvoerder van 
voornoemde domeinen, toentertijd een uitzonderlijke robinia voorliefde had. 
Of beter nog; de uiteindelijke bedoeling had om alle mogelijke indringers extra te weren!  
Valse acacia heeft namelijk de eigenschap een ondoordringbare geachte boomhaag voor 
dier en mens te vormen. 
Randbemerking: als niet inheemse boom, herbergt deze soort in vergelijking met eik en wilg 
bijzonder weinig insecten, geen gallen en aan de basis zijn paddenstoelen eerder een 
uitzondering!  
Maar robinia heeft ongetwijfeld nog andere troeven en toepassingen wat zijn talrijke 
aanwezigheid op Fort van Kruibeke enigszins kan verklaren. 

Jaarringen Robinia pseudoacacia 
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Herkomst 

Met de robinia of valse acacia wordt in 
Vlaanderen meestal de Robinia pseudoacacia 
bedoeld. Het geslacht omvat ongeveer twintig 
soorten en vele klonen, komt van nature 
uitsluitend voor in Noord-Amerika en Mexico. 
Van de Appalachen en Pennsylvania tot Noord-
Georgia. 

Deze boomsoort is genoemd naar vader en 
zoon Jean en Vespasien Robin, lijfartsen van 
koning Hendrik IV van Frankrijk, die in 1601 een 
Robinia plantten in de tuin van het Louvre in 
Parijs. Oorspronkelijk werd de robinia als park- 
en sierboom aangeplant. 

Dit was echter niet de eerste Robinia in Europa, 
vermits de Robinia die nog bij het kasteel 
Doorwerth (Gelderland) te bewonderen is, 
geplant zou zijn op 23 januari 1579, ter 
gelegenheid van de tot stand koming van de 
Unie van Utrecht. Zou rond 1625 in Vlaanderen 
zijn ingevoerd, meer bepaald in de tuin van de 
aartshertog te Brussel.  anaf het einde van de 
achttiende eeuw wordt de soort als bosboom door de Poederlé (1772) gepropageerd.  

Gebruik  

Robinia wordt als parkboom, veel in steden aangeplant, omdat deze plant niet alleen een mooie 
verschijning is met mooie bloemen, maar ook goed tegen vervuiling kan. Als snelgroeiende 
productieboom levert hij hardhout van duurzaamheidklasse 1, met een zeer hoge weerstand 
tegen aantasting door insecten en is bijzonder goed te verwerken. Het kernhout is bruinig tot 
groenig geel. Al vroeg werd het robinia hout vanwege zijn duurzaamheid gewaardeerd als steun 
voor wijnranken, , laddersporten, houten kamwielen, vloeren en parket, stoelen, keukenbladen, 
tuinmeubilair, afsluitingen, meubels.                                                            

 Een buitenvoorwerp uit robiniahout gaat 20 tot 25 jaar mee en dit 
zonder enige bewerking zoals impregneren of schilderen. Doordat 
het Robiniahout niet milieubelastend behandeld hoeft te worden, is 
het milieu ongetwijfeld de grote winnaar. Het hout van de robinia is 
een volwaardig alternatief van tropisch hardhout. Volgens de 
normenboeken is het de enige Europese houtsoort die dezelfde 
technische duurzaamheid heeft als tropische hardhoutsoorten zoals 
merbau, teak, meranti en azobe. 

 

Groei 

De boom groeit tot dertig meter hoog en vijftig centimeter dik. De standplaats van de robinia mag 
niet te vochtig zijn. Hij gedijt best op  leemhoudende zandgrond, maar hij doet het ook goed op 
lichte kleigrond. Daar is hij een heel snelle groeier; jaarlijks tot een meter in de hoogte en een 
centimeter in de dikte. Robinia pseudoacacia wordt gekenmerkt door grillige takken, een ruige ijle 
kroon en een diepgegroefde grauwbruine schors. 

 

 
Taxonomische indeling 

Rijk:         Plantae (Planten) 

Stam:       Magnoliophyta (Bedektzadigen) 

Klasse:     Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen) 

Orde:       Fabales 

Familie:    Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie) 

Geslacht: Robinia (Robinia) 

Soort 

Robinia pseudoacacia 
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamwiel&action=edit
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Bij het begin van de zomer verschijnen witte, tweeslachtige honingzoet geurende bloemen die 
veelvuldig door bijen worden bezocht.Bladeren verspreid, oneven 
geveerd, met vier tot elf paar elliptische blaadjes; het hele blad tot 30cm 
lang. Het blad komt vrij laat in het voorjaar te voorschijn. Ze staan 
gegroepeerd in hangende trossen die tot 20 cm lang kunnen zijn. 
Bestuiving gebeurt door insecten. De nectarrijke bloemen maken de boom 
zeer nuttig voor de bijenhouderei.  

De beide steunblaadjes onder elke voet van een 
blad vergroeien verder door naar drie centimeter 
lange doornen. (zie foto →)                                       

 

 
 
 
 
 

 
Toepassingsmogelijkheden van de boom 
 
Robinia pseudoacacia heeft verder nog talrijke nuttige toepassingsmogelijkheden. 
Robinia is een pioniersoort, die zoals alle Leguminosae in staat is om, dankzij de nitrofiele 
bacteriën die in de wortelknolletjes in symbiose leven met het wortelstelsel, de minerale stikstof 
van de lucht om te zetten in organische stikstof die bruikbaar is door planten. Deze verrijkt de 
grond op een natuurlijke wijze. 
 
Vaak constateert  men een massale ondergroei van o.a :  vlier, braam, brandnetel en hondsdraf. 
Hij wordt zeer veel gebruikt voor de bebossing van hellingen en terrils. Zo draagt hij, met zijn 
wijdvertakt wortelstelsel, actief bij tot de bestrijding van de bodemerosie.  
In België wordt hij vaak gebruikt als sierplant in parken en lanen, omwille van zijn transparant 
bladerdek en zijn weelderige en sterk geurende witte bloesem. 
 
De grote hoeveelheden nectar die deze bloemen produceren, verwerken de bijen tot honing. De 
bloemen worden ook gebruikt om beignets te parfumeren.  

Peulen,vruchten en zaden 

De vruchten zijn grijszwarte platte, leerachtige peulen 
van 5 tot 10 cm lang. Iedere peul bevat vier tot tien 
zwarte niervormige zaden. 
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TE ONTHOUDEN 
 
Robinia pseudoacacia is dus geen echte acacia, deze komt voor in Afrika, Australië en India 
is niet wintervast. Robinia is begin 1600 uit N. Amerika als snelgroeiende exoot hier 
ingevoerd. Het is een pionier, bodemversteviger-en verbeteraar. Zeer duurzaam hout, hoge 
weerstand tegen insektenaantastig, beschikt over scherpe stekelachtige doornen. 
Conclusie: Fort van Kruibeke is een ideale biotoop voor Robinia pseudoacacia. 
 
BIJZONDERHEDEN 
 
 
In Hongarije wordt jaarlijks 5000 ton robiniahoning uitgevoerd. Uit een  
economische studie is gebleken, dat een robiniabestand na 30 jaar honing produceert voor 
een handelswaarde die overeenstemt met die van de houtproduktie. 
De aanleg van Robiniabossen in Europa heeft tot nu toe niet veel betekenis gehad. De 
grootste aanplant, na de tweede wereldoorlog, heeft in Oost-Europa plaats gevonden, in het 
bijzonder in Hongarije.  
Robinia is de duurzaamste houtsoort uit onze streken. Op het ogenblik wordt het echter 
slechts in geringe hoeveelheden 
op de markt aangeboden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
    
 
 

 
 
 

Bosoppervlak Robinia pseudo-acacia 

in Europa en in Azië 

Land                Oppervlakte   in ha 

Bulgarije                        73.000 

Tsjechië en Slowakije           28.000 

Frankrijk                           30.000 

(voormalig) Joegoslavië      50.000 

Hongarije                     340.000 

Duitsland                        6.000 

 Roemenië                            161.000 

Italië                          120.000 

(voormalige) Sovjetunie     144.000 

China                  1.000.000 

Zuid-Korea                   270.000 

Noord-Korea              178.000 

Totaal                     2.400.000 ha 

Robinia pseudoacacia Fort Kruibeke 
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13. WANDELING IN HET FORT KRUIBEKE: 
 
Het zou mij ontzettend plezieren, om later na het eventueel behalen van het getuigschrift ‘natuurgids’ 
van het Centrum voor Natuureducatie, voor een gevarieerd publiek, in het niet vrij te betreden 
“domein Fort Kruibeke”, op een regelmatig tijdstip een seizoenwandeling te mogen leiden.  
In dit hoofdstuk is er de nodige aandacht naar de voorwaarden, de werkmethode en het gebruik van 
het didactische aspect tijdens de vooropgestelde wandeling.  

In bijlage nrs. 20 & 21 zijn de deelnemers aan deze stagewandeling en een evaluatie terug 
te vinden. 
VOORBEREIDING 
 
Vermits het terrein niet vrij toegankelijk is dienen vooraf de noodzakelijke afspraken met de korpsleiding 
gemaakt te worden. 

 Tijdige afspraak met Majoor P. Vanempten 
 Geschikte datum met aanvangsuur melden. 
 Uitsluitend tijdens de diensturen kan wandeling plaatshebben. 
 Er mogen uiteraard geen oefeningen op het domein gepland zijn. 
 Afspraak met Korpsadjudant B. Cleenewerck, naar de beschikbaarheid van de visserskantine 

welke is ondergebracht in het vroegere wachtlokaal, links naast de hoofdingang van het fort. 
 Deze ruimte biedt de mogelijkheid om de aanwezigen uit te nodigen om een noodzakelijke 

aanwezigheidslijst te laten ondertekenen. Tevens de ideale plaats om later afscheid te nemen en 
nog een verfrissing aan te bieden. 

 Vooraf toegankelijkheid van de looppaden controleren; mogelijks hoogopschietende vegetatie, 
welke vlotte doorgang kan belemmeren. Hoofd verantwoordelijke hiervoor Korpsadjudant W. 
Moreau contacteren.  

1. We stellen ons zelf voor en heten de aanwezigen welkom aan de hoofdingang van het fort. Schetsen dat 
de wandeling maximum 2h 15 zal duren en we op deze plaats terug aankomen. Vragen om geen foto’s van 
gebouwen en legeronderdelen te maken. Geen restmaterialen en het plukgedrag van planten achterwege 
te laten. Graag veel vragen! 
We vertellen over de geschiedenis en het ontstaan van het Fort; 1870 aanvang van de funderingswerken, 
in 1978 in gebruik genomen, volledig in baksteen met klei uit de naburige steenbakkerij, het strategische en 
militaire belang, fortengordel rondom Antwerpen.  
Ter illustratie een geplastificeerd grondplan van oorspronkelijk fort, kaart met schets van de fortengordel en 
Spaanse Omwalling. 
Aan de hand van een platte grond van het terrein, wordt het te bewandelen parcours getoond. 
Duur: 10 minuten. 
 
2. We gaan ons naar de Noordelijke fortgracht, wijzen op de uitzonderlijke aanwezigheid van het 
kruisbladwalstro voor deze regio (+ foto). Duiden de grote verscheidenheid van wilde planten in de 
rechterberm aan. Vermeld dat het NWB (Nationale Werkgroep Botanie) in september 2005 een 
planteninventarisatie d.m.v. een kilometerhok op en het fort en Gralex-groeve hebben uitgevoerd, hierbij 
werden 300 planten geregistreerd.  
Duur: 5 minuten. 
 
3. Langsheen het pad van de Noordelijke fortgracht, duiden we de gallen aan op de zomereik, snijden een 
afgevallen aardappelgal middendoor, en inspecteren met een loep, naar eventuele aanwezigheid van een 
larve. Vertel de complexe voortplantingswijze van deze. De verstevigde visserplateaus herbergen tal van 
vochtminnende planten, gele lis, watermunt (aan laten reuken) talrijke uitzaaiingen van zwarte els. Een 
groenafscherming welke hier de straatkant kan blinderen d.m.v. bijvoorbeeld hop zou een verrijking zijn. 
Duur: 5 minuten. 
 
4. Verder langs de fortgracht vertellen we over het visdiefje, reiger, het verschil tussen waterhoen en 
meerkoet (foto’s en vogelgids). Met de verrekijker zoeken we naar krakeend en misschien ijsvogel. 
Besteden aandacht aan de mogelijkheid om gecontroleerd te kunnen vissen, enkel voor de 
hengelliefhebbers welke aangesloten zijn bij de plaatselijke visclub . 
Duur: 5 minuten. 
 
5. Stappen doorheen een soort lichthellende holle berm naar een verhard oefenterrein. Berm vooraan 
geflankeerd door een ruig braamstruweel, licht beschaduwt door ruwe berk, zomereik, éénstijlige meidoorn, 
zwarte els. Onderaan deze berm een typische plantengroei welke een vochtige beschaduwde omgeving 
verkiest; bosandoorn, lidrus, ridderzuring, hondsdraf, mannetjesvaren. Opstijgend naar drogere gronden; 
witte honingklaver, akkervergeet-mij-nietje, grote kattenstaart, brem en bovenaan: boerenwormkruid, 
zilverschoon, grote weegbree, zandraket en timotheegras. 
We wijzen hier op de grote verscheidenheid naargelang hoogte, vochtige, zonnige of droge plaats. 
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Duur: 5 minuten. 
6 .Op het vlakke, verharde open oefenterrein maken we dankbaar gebruik, om dezelfde eigenschappen 
van kaardenbol en de aanwezige heel scherpe prikkeldraad(legermateriaal) aan te tonen. We benadrukken 
dat echt en fraai duizendguldenkruid hier aparte verschijningen zijn. Merkwaardig tussen dit droog uitziend 
plein, een klein vochtig dynamische plaatsje, met enkele lisdodden (uitleg over de bodem) Merken bruine 
sprinkhaan en spitskopje op. 
Duur: 5 minuten. 
 
7. Stappen naar beneden langsheen een parallelle uitgeholde weg. Minder omzoomd door bomen; 
verwijzend naar meer zonminnende vegetatie; gewoon duizendblad, koolzaad, kleine veldkers, ruige 
zegge, akkerdistel, zachte ooievaarsbek, muizeoor, jacobskruiskruid, kruipertje, kompassla (uitleg), 
hopklaver, verschil tussen echte en reukloze kamille aantonen d.m.v. het doorsnijden van een 
bloemknopje.  
In de nabijheid van éénstijlige meidoorn en boswilg laat ik een geluidsfragment (bandopname) van een 
braamsluiper horen. Hierbij vertellen we dat dit één van de uitdagingen was om deze kleine zangvogel hier 
te kunnen spotten. Werd in regio Waasland (polders) niet meer waargenomen! Op 28/06/06 fluitend 
mannetje braamsluiper (2min) met verrekijker kunnen bewonderen. 
Duur: 10 minuten. 
 
8. We komen aan de grens met de Gralex-groeve waaruit klei wordt gedolven. (uitleg over de 
kleiontginning en toekomst van het gebied; Zwijndrecht andere visie dan Kruibeke, ook het vullen van de 
groeve met welke substantie!)  
Vaste stek van grasmus, lijkt beetje op braamsluiper. Vergelijking d.m.v. foto’s en geluidsopname. 
Uitleg over massale aanwezigheid van braam, wijze van voortplanting, nest en voedsel gelegenheid voor 
insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Uitzonderlijke waarneming van Bos en Breedbladige 
wespenorchis. 
Duur: 10 minuten. 
 
9. Omgang achterzijde fortgracht; benadrukken hier het verschijnsel van grote vissterfte augustus  
Honderden heel grote vissen dreven boven op het wateroppervlak. Mogelijke waterverontreiniging 
veroorzaakt door nabije gevestigde industrie? Was de plotse aangroei van klein kroos, gedoornd hoornblad 
en gekroesd fonteinkruid een gevolg dat deze niet meer begraasd werden door de gestorven vis? 
(vraagstelling naar het publiek) Verslag van wateranalyse, toekomstige maatregelen. 
Duur: 10 minuten. 
 
10 .Rechts de steile fortwal op; halte bij unieke ‘robinia pseudoacacia’ lijkt wel een sprookjesboom, een 
mythologisch verhaal over ‘hout vast houden’ en een vertelling over wie tegen bomen klapt en nooit ziek 
wordt! Bekijk de eigenaardige schors, de verweringen. In de buurt een ‘Bunzing’ (foto van marterachtige) 
Duur: 5 minuten. 
 
11. Boven op het wandel (jogging) pad, vieuw op de diepgelegen fortgracht. Van hieruit een korte schets, 
hoe het domein fort v. kruibeke zich als een groene toep tussen de E17, met aanpalende industrie, 
kleigroeve, Schelde en gewestweg N914 (voor al deze predators) ontzettend moet weren. 
Duur: 10 minuten. 
 
12. Eventjes goed door stappen doorheen een woud van robinia bomen, begrensd door een gordijn van 
braam. Halte bij een afgezaagde robinia stam, de heel duidelijke jaarringen tonen de respectabele leeftijd 
(beschik zelf ook over een gezaagde houtschijf als didactisch mat.) Meer uitleg over eigenschappen, zaden 
en peulen 
vlinderbloemige, doornen, ondergroei en reden van aanplanting) Groene specht en boomkruiper 
Duur: 5 minuten. 
 
13. Langs houten trap richting Zuidelijke fortgracht; toelichting i.v.m. de fortgracht, die vroeger volledig het 
domein als bescherming omgrensde. Sinds 1966 afgeblind ter uitbreiding van de kleiexploitatie firma Van 
Den Heuvel (Gralex). Verduidelijking dank zij foto en schets. 
Blik op het nest van Torenvalk, koppeltje in de buurt. Regelmatige conflicten met te opdringere buizerd. 
Duur: 5 minuten. 
14. We volgen de oever, passeren hoogopgroeiend koninginnenkruid, harig wilgenroosje, gewone 
engelwortel, kale jonker, speerdistel, grote klit en gewone berenklauw. Besteden aandacht aan de 
handgestapelde houtrolletjes (biotoopje met tal van kleinere organismen) Merken meerdere libellen en 
juffers; platbuik, grote keizerlibel, bloedrode libel, lantaarntje, vuurjuffer. 
Koppeltje futen. 
 
Duur: 5 minuten.  
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15. Stopplaats in bocht naast Zuidoostelijke fortgracht, ter hoogte van vrij luiddruchtige  Gralex-fabriek en 
gewestweg. Boomstammetjes worden verticaal gebruikt als zitjes (soort terrasje, vandaar de meer 
lawaaierige gekozen plaats) We vertellen hier het verhaal van de koekoek die 9seconden nodig heeft om 
een ei te deponeren. (kleine pauze) 
Duur: 10 minuten. 
 
16. We komen aan de Oostzijde van de fortgracht, hoog bovenop de kale takken in de kruin zitten 
houtduiven en zwarte kraaien. Op dergelijke plaatsen (uitkijk) kan je met de verrekijker goede 
waarnemingen maken. (vertel hier een verhaal van kraai en konijn). Onderaan is de oever begroeid met 
een tapijt van oeverzegge; 2x hebben we hier een Roerdomp waargenomen (foto) 
Duur: 10 minuten. 
 
17. Stappen langsheen berm, uitzonderlijk begroeid met kraailook. (krijgt veel concurrentie van brandnetel, 
wie handhaaft zich?) We bekijken de naastliggende vochtige talud met onderaan moesdistel en geoord 
helmkruid. Enige beuk op het terrein, tussen dik afgevallen blad bruine kikker en spitsmuisje. Spechten 
smidse in kale boomstam. 
Duur: 5 minuten. 
 
18. Over het metalen bruggetje, naar binnenplaats hier met resten van gebouwen waar destijds de 
onderofficieren verbleven. We vertellen over de eeuw van de uitvindingen, versterking met beton, 
kruidkamer, personeel in oorlogstijd, kanonnen, polderkoorts, malaria, tbc, fort bij de plaatselijke bevolking. 
Duur: 10 minuten. 
 
19. Aan de splitsing van de oever en verharde weg, hebben we aandacht voor Wijngaardslakken! Wijzen 
op de aanwezigheid van steenslag, noodzakelijkheid om hun huisje te bouwen.  (vergelijken foto met lege 
schelpen ter illustratie) 
Duur: 5 minuten. 
 
20. Eindpunt, hier danken we iedereen voor de aangename momenten die we samen deelden, aangevuld 
met nog eventuele vragen of opmerkingen. 
Afsluiten doen we met een boodschap, om dit gebied in deze hoedanigheid, te helpen behouden. Een 
groene noodzakelijke reserve, die gevrijwaard dient te blijven voor de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Als slot geven we aan elk gezin, een eigengemaakt boekje, met een korte samenvatting en referenties 
aangaande deze wandeling. 
 
Napraten doen we in de plaatselijke ruimte van de vissers. 
 

(voorstelling van grondplan Fort van Kruibeke wandeling 18/07/06 met 20 stopplaatsen) 
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14. BOEKJE MET HISTORIEK FORT VAN KRUIBEKE: 
 
Dit werkje met een beknopte inhoud, aangaande de geschiedenis, aanwezige fauna en flora 
op Fort Kruibeke, kan bij een eventuele latere wandeling, onder de aanwezigen bedeeld 
worden.  
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15. TOT SLOT: 
 
 
Een jaartje natuur cursussen, in combinatie met een pak theorie, aangevuld met veel 
praktijkervaring tijdens de buitenexcursies. Dit zou de gepaste sleutel moeten zijn om 
Natuurgids te worden! 
Jammer, maar er zijn meer extra’s nodig op een voldoende te krijgen.  
 
Een biotoop of terreinstudie maken… en hiervan een samenvattend werk maken. 
 
Om dit eindwerk een beetje in de vorm te gieten, heeft het toch, meer dan een flinke hap 
van mijn vrije tijd gevergd.  
Voorbereiding en uitvoering van stagewandeling bij hoogzomerse omstandigheden. 
 
Het uiteindelijke resultaat staat op papier. 
Het geeft een impressie weer van een terreinstudie in een ‘ongerept natuurgebied’ Fort 
Kruibeke of Fort Kapitein Van Eepoel. 
 
Fort Kruibeke, grondgebied Zwijndrecht, provincie Antwerpen; geheimzinnig verscholen, 
tussen Robinia en Braamstruweel, een uniek biotoopje , voor tal van levende organismen.  
 
Ongetwijfeld dankt het zijn enorme rijkdom aan planten, vogels, zoogdieren, amfibieën 
ongewervelden en andere insecten, aan de niet vrije toegankelijkheid van het fort.  
 
 
Laat ons nog wat groen… dat groen is! Het domein Fort Kruibeke moet nog een eeuwigheid 
mee.  
 
Een belangrijke opgave voor natuurliefhebbers, militaire en politieke verantwoordelijken om 
deze leefomgeving, in deze vorm, goed te blijven koesteren. 
 
Met dit werkje onder de arm, wordt de ‘Cursus Natuurgids’ 2005-2006 van het Centrum Voor 
Natuureducatie CVN afgesloten. 
  
Voor mij heeft Fort Kruibeke enkele sluiers opgelicht. 
 
Graag wil ik deze voor u ontsluieren bij een mogelijke terreinwandeling! 
 
 
 
Ik ben hiervoor de Korpsleiding onder toezicht van Majoor P. Vanempten heel erkentelijk. 
 
Mijn hartelijke dank aan mijn trouwe begeleider en inspirator Freddy Moorthamer. Nog 
steeds nauw betrokken met verdere opvolging van het fortje.  
 
 
 
 
Merci 
 
 
Paul Volckerick    
 
29/08/2006 
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16. GERAADPLEEGDE BRONNEN: 
 

 Topografische Kaart van België (via Gemeente Zwijndrecht en Kruibeke) 
 Structuurplan Kruibeke ( Mvr. Bea Maris) 
 Structuurplan Zwijndrecht ( Mr. De Muynck) 
 Kaartprojecties Lambert (bron Gemeente Zwijndrecht) 
 Simon Stevinstichting (Mr. R.Gils).  
 Geschiedenis Fort Zwijndrecht (Mr. R. Van Meivenne) 
 Geschiedenis Fort Kruibeke/Fort Kapitein Van Eepoel (Mr. J. Truyens) 
 Fort Kruibeke en de plaatselijke bevolking: Theo Hiel; Heemkundige Kring Kruibeke 
 Braamsluiper: Vlaamse Broedvogelatlas,Joris Everaert, www.birdpix.nl 
 Gekraagde Roodstaart: Tijdschrift Mens & Vogel, Vogelbescherming nr2 2006 
 Gaai: www. fuzzy.arts.kuleuven.be;  
 Kraailook: Vlaamse Plantenatlas; www.flora.instnat.be 
 Kruisbladwalstro: www.wikipedia.org 
 Roerdomp: www.vogelvisie.nl 
 Wijngaardslak.tenan.vuurwerk.nl:  
 Wateranalyse: Landsverdediging Territoriale Diergeneeskunde. 
 Zwanenmossel: Natuurpunt Geert Spanoghe 
 Robinia: Atlas van de Flora; www.moretrees.nl   
 Databank Ondergrond Vlaanderen DOV; bodemboring analyse. 
 Geologie van Vlaanderen: Min. Van de Vlaamse gemeenschap, Rijdommen en Energie 
 GIS-Vlaanderen: www.geo-vlaanderen.be 
 Nieuwe Insecten Gids Tirion natuur. 
 Vogels Van Europa, Capitool Veldgidsen 
 ANWB Vogelgids van Europa 
 Vlaamse gaaien, Achilles Cools 
 www.ijsvogel.nl 
 Delta’s Gids voor Zangvogels met CD. 
 Dieren en Planten Gids voor onderweg Tirion 
 Wat bloeit daar? Tirion 
 Veldgids Nederlandse flora, Henk Eggelte 
 Geïllustreerde Flora Van Nederland, E. Heimans; J.P Thijsse 
 Wilde Planten: Readers Digest 
 Vogels in volksgeloof, magie en mythologie, Johan Boussauw 
 Roesten: www.paddenstoel.nl 
 Botanische Termenlijst: K.N.N.V. 
 Natuur Daar Zorgen We Voor: nieuwsmagazine van de Vlaamse Overheid. 
 Biologische Waarderingskaart van België. 
 La Nature en Valais: La Flore 
 Paddenstoelen: CVN-Waasland, Freddy Moorthamer, Crista Maes. 
 Insecten: Natuurblad tijdschrift Natuurpunt. 
 Amfibieën Zoekkaart; Nnatuurpunt & Aquafin. 
 Vlinders en Andere Insecten:   Readers Digest 
 Natuurtypen Mantels en Struwelen: verbraming; www.nl.wikipedia.org/wiki/Rubus 
 Materiaalkisten educatief veldwerkonderzoek: Provincie Oost-Vlaanderen. 
 Determineertabel voor Zoetwatervissen: Dienst Groen, Waters en Bossen 

Visserijfonds. 
 Determineersleutel voor gele composieten: Freddy Moorthamer.  
 Kleiontginning: firma Gralex 
 Map met fiches (1-28) van gemaakte waarnemingen van 19/10/5 tot 18/07/06. 
 Logboek met notities van alle excursies en andere activiteiten tijdens de cursus 

‘Natuurgids’ 
 

 
 

http://www.birdpix.nl/
http://www.flora.instnat.be/
http://www.wikipedia.org/
http://www.vogelvisie.nl/
http://www.moretrees.nl/
http://www.geo-vlaanderen.be/
http://www.ijsvogel.nl/
http://www.paddenstoel.nl/
http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Rubus
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