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OVERZICHT VAN REEDS VERSCHENEN NATUURSTUDIEARTIKELS in de 43 nummers van 

ANTENNE (2007/1 tem 2017/3) 

ANTenne 2007/1 
 Nieuwe vondsten in onze provincie (drie kortere artikels):- De zuidelijke heidelibel (Sympetrum 

meridionale) voorbije zomer in Bospolder te Ekeren (Wim Veraghtert en Bram Vogels) - 

Drymonia obliterata: een nieuwe tandvlinder voor de provincie Antwerpen (Wim Veraghtert) - 

Ronde zegge aangetroffen in natuurreservaat 'de Halsche Beemden' (Jack Govaerts). 

 Het geslacht Peziza in de provincie Antwerpen (Jean Schavey) 

ANTenne 2007/2 
 Netwantsen (Hemiptera, Heteroptera, Cimicomorpha, Tingidae) in de provincie Antwerpen: een 

voorlopige inventaris (Gaby Viskens, Jos Bruers en Thierry Vercauteren) 

ANTenne 2007/3 
 Effecten van een kleinschalig hermeanderingsproject in de Breiloop: toestand en evaluatie van 

de visgemeenschap na 5 jaar (Chris Van Liefferinge, Wouter Struyf, Bram Van Ballaer, Jeroen 

Meeusen, Dieter Foqué, Lennert Damen en Patrick Meire) 

 Bosmieren, roofmieren en dienaarmieren in de Kalmthoutse Heide (Wouter Dekoninck, Marijke 

Wouters, Tim Adriaens en Jean-Pierre Maelfait) 

 Het monitoringsprogramma in het Grenspark 'De Zoom - Kalmthoutse Heide'  (Ignace Ledegen) 

ANTenne 2007/4 
 De mollusken in de Antitankgracht: voorlopige resultaten van een nieuw inventarisatieproject 

(Nathal Severijns, Frank Celen, Roger Pringels en Jean Wuyts) 

ANTenne 2008/1 

 Het wel en wee van de roodborsttapuit in de provincie Antwerpen. Resultaten van het 

Project 'Roodborsttapuit 2004-2005' (Glenn Vermeersh). 

 Eerste vondst van de Ponto-Kaspische aasgarnaal Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882 

(Crustacea - Mysidacea) in België, in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark te Retie 

(Thierry Vercauteren en Karel Wouters). 

 Camping 'De Keiheuvel' - van verlaten camping tot waardevol landschap? (Johan De Ridder 

en Philippe De Backer). 

 Aandacht!!! Soorten … : prioritaire soorten in de provincie Antwerpen (Mieke Hoogewijs). 

ANTenne 2008/2 

 Nachtzwaluwen in het Mastenbos: een populatie die niet zou mogen bestaan? (Bram 

Vogels) 

 Sieralgen (Desmidiaceeën) in de provincie Antwerpen - Oude en nieuwe waarnemingen uit 

het gebied van de Kleine Nete. (Jos Gysels) 

 Bruine vuurvlinder, terug van weg geweest in de provincie Antwerpen! (Ilf Jacobs en 

Wouter Vanreusel) 

ANTenne 2008/3 

 Compostchampignonparasol (Leucoagaricus meleagris (Sow.) Sing.), nieuw voor 

Antwerpen (Wim Veraghtert) 

 Groene parels in een landbouwgemeente - Biodiversiteit in Essen - Planten (Joris Pinseel) 
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ANTenne 2008/4 

 Proasellus coxalis sensu auct. in de bovenloop van de Raambeek te Heist-op-den-Berg: 

eerste vaststelling van deze zoetwaterpissebed in België (Thierry Vercauteren en Karel 

Wouters) 

ANTenne 2009/1 

 Gierzwaluwen (Apus apus) aan de Luchtbal, een kolonie door het oog van de naald (Bram 

Vogels, Wim De Bock) 

 Beekschaatsenrijder en bosbeekjuffer in de provincie Antwerpen (1995-2008) (Jos Gysels 

en Herman Puls) 

 Eerste waarnemingen van de zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale Costa, 

1860) in de provincie Antwerpen (Koen Lock en Pieter Vantieghem) 

ANTenne 2009/2 

 Natuurinrichting: kader en monitoring van het eerste Vlaamse natuurinrichtingsproject 

‘Bospolder – Ekers Moeras’ (Mario De Block, Hans Van Loy en Bram Vogels) 

 Het landschapsbeheerplan voor de Brechtse Heide: een uitnodiging tot meer 

natuuronderzoek in dit prachtig gebied! (Rembrandt De Vlaeminck en Isolde Aelvoet) 

ANTenne 2009/3 

 Een gericht natuurbeleid voor de prioritaire soorten in de provincie Antwerpen (PPS) (Glenn 

Vermeersch et al.) 

 Prioritaire soorten paddenstoelen in de provincie Antwerpen (Roosmarijn Steeman) 

ANTenne 2009/4 

 Fossielenonderzoek bij de uitbreidingswerken van het Academisch Ziekenhuis te Edegem – 

een zicht op het verleden van Antwerpen (Robert Marquet) 

 Verschillen in spinnenfauna (Araneae) tussen Antwerpen-stad en haar wijdere omgeving: 

een poging tot verklaring (Koen Van Keer) 

 Over vlinders, vlindertuinen en vlinderpaden: 

 In de bres voor de bruine vuurvlinder (Hans Vermeersch, Martine Couvreur, Ilf jacobs en 

Wouter Vanreusel). 

 De vlindertuin van Arboretum Kalmthout in 2009 (Johan Possemiers) 

ANTenne 2010/1 

 Tien jaar onderzoek naar de bedreigde rivierdonderpad (Cottus perifretum) in Vlaanderen, 

met bijzondere aandacht voor de Laarse Beek (Yves Humblet, Alexander Kobler, Rianne 

Pinxten en Marcel Eens) 

 Steekmuggenonderzoek (Culicidae, Diptera) in de provincie Antwerpen (Wim Van Bortel, 

Eva De Clercq en Veerle Versteirt) 

ANTenne 2010/2 

 De mollusken in de Antitankgracht - Resultaten van het inventarisatieproject: het 

noordelijk gedeelte van Antitankgracht (Nathal Severijns, Jean Wuyts, Frank Celen en 

Roger Pringels) 
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 De bestrijding van invasieve waterplanten loont (Bianca Veraart en Didier Soens) 

 De eendagsvlieg (Brachycercus harrisella) (Insecta, Ephemeroptera, Caenidae): zeldzaam, 

bedreigd en/of zelden opgemerkt in Vlaanderen? (Thierry Vercauteren, Brigitte Neven, 

Frank Higgs, Christophe Maes, Annick Stickens en Koen Lock) 

 De quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1887)), een recent 

gevonden invasieve zoetwatermosel in Vlaanderen (Rose Sablon, Thierry Vercauteren en 

Paul Jacobs) 

 (Uitneembaar middenkatern) Determineersleutel voor de najaden (de grotere 

zoetwaterschelpen) (BVC, KBIN en PIH) 

ANTenne 2010/3 

 Gebruik van inventarisatiegegevens bij het opstellen van uitgebreide bosbeheerplannen 

voor de Kempense Provinciale Groendomeinen (Dirk Meeus) 

 Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het Provinciaal Groendomein 

'Prinsenpark' te Retie (Roosmarijn Steeman) 

 Nachtvlinderwaarnemingen in het Prinsenpark (Jan Cortens en Tom Huysmans) 

 Tellingen (oktober-maart) van overwinterende watervogels in het Prinsenpark (Luc Damen) 

 Natuuronderzoek door het ringen van vogels in nestkastjes in het Prinsenpark (1977 - 

2009) (Hilaire De Bont) 

 De impact van mastjaren op knaagdieren, teken en de ziekte van Lyme (Wesley Tack, 

Maxime Madder en Kris Verheyen) 

 Everzwijnen in de Zuiderkempen: een probleem ... of toch niet? (John Ceunen) 

ANTenne 2010/4 

 Natuurverkenning 2030: focus op de provincie Antwerpen (Toon Van Daele, Myriam 

Dumortier en Anik Schneiders) 

 Bescherming van natuurwaarden in de provincie Antwerpen (Lon Lommaert, Steven De 

Saeger en Carine Wils) 

 Hoe verging het de Antwerpse prioritaire broedvogelsoorten in het voorbije decennium 

(2000-2009)? (Glenn Vermeersch en Anny Anselin) 

 Vissen krijgen weer kansen in de provincie Antwerpen (Maarten Stevens, David Buysse, 

Tom Van den Neucker, Ans Mouton, Hilde Verbiest en Johan Coeck) 

 Ecologische herinrichting van provinciale waterlopen - voorstudies (Didier Soens en Bianca 

Veraart) 

 Eerste ervaring met beheer van stierkikkers in de provincie Antwerpen (Tim Adriaens, 

Gerald Louette, Sander Devisscher, Mieke Hoogewijs en Robert Jooris) 

 Recent gespot in het Prinsenpark (Retie): de roerdomp en de boommarter (Dirk Meeus, 

Koen Van Den Berge en Jan Gouwy) 

ANTenne 2011/1 

 Enkele zoetwatermijten (Acari: Hydrachnidia), aangetroffen in een vijvertje in het 

Raadsherenpark te Vosselaar, waaronder Limnesia curvipalpis Tuzovsky 1997 (nieuwe 

soort van de Belgische fauna)(Thierry Vercauteren en Ton van Haaren) 

 Planteninventarisatieproject langsheen de Goorbosbeek (Johan Asselberghs) 

 De schimmelziekte chytridiomycose: nu bij de Belgische amfibieën (Frank Pasmans en An 

Martel) 
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ANTenne 2011/2 

 Instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone ‘Historische 

fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” (Hans De Schryver) 

 Verkennend onderzoek naar zwermende vleermuizen in Antwerpse binnen- en 

buitenfortengordel (Kris Boers, Wout Willems, Daan Dekeukeleire en Eveleien Bal) 

 Amerikaanse eiken: een vloek of een zegen? (Alex Lefevre) 

ANTenne 2011/3 

 Exotische soorten weekdieren in (Antwerpse) rivieren en stilstaande waters. Evolutie van 

de voorbije 20 jaar. (Rose Sablon en Thierry Vercauteren) 

 Hoe invasieve planten stoppen? Preventie begint in onze tuin! (Leen Heemers) 

 Priembladmos (Dicranodontium denudatum) in het Zevenbergenbos te Ranst: een nieuw 

bladmossoort voor Vlaanderen (Dirk De Beer) 

ANTenne 2011/4 

 Ecosysteemdiensten in de praktijk: een studie voor de bossen van Geel-Bel (Marijn 

Bauters, Ben Spiessens, Sanne Van Den berge, Marie-Leen Verdonck, Marlies Volckaert en 

Kris Verheyen) 

 Bosreservaten in de provincie Antwerpen: hotspots voor biodiversiteit en veldonderzoek 

(Kris Vandekerkhove en Luc De Keersmaeker) 

ANTenne 2012/1 

 Effecten van experimentele klimaatopwarming op uitheemse versus inheemse 

plantensoorten (Maya Verlinden & Ivan Nijs) 

ANTenne 2012/2 

 Vind- en standplaatsen van het zomerklokje (Leucojum aestivum) in de Kleine en Grote 

Netevallei - inventarisatieproject 2009-2011 (Kristine Wuyts) 

 Beken in de kijker: Monitoringlijst voor 'Bekenwatchproject' (Jos Gysels) 

ANTenne 2012/3 

 De hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel geëvalueerd (Alain De Vocht en An 

Buttiens) 

 Biodiversiteit en kansen voor natuurontwikkeling in een dynamisch ontginningslandschap in 

de Rupelstreek (Guy Laurijssens en Geert De Blust) 

 De tuinen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG, Antwerpen) (Luc Verhelst) 

 Duurzaam behoud van de rugstreeppad in het Antwerpse Zeehavengebied (Johan Baetens) 

ANTenne 2012/4 

 Bosmieren in de Antwerpse Kempen. Inventarisatie dankzij een breed netwerk van 

vrijwilligers (Reginald Verhofstede) 

 Exotische grondelsoorten in het Albertkanaal (Paul Jacobs) 

ANTenne 2013/1 
 Hoeveel adders schuilen nog onder het Lilse gras? (Christoffel Bonte, Raoul Van Damme en Erik 

Matthysen) 

 Adders en genetisch onderzoek in Vlaanderen (Joachim Mergeay en Caroline Geeraerts) 
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ANTenne 2013/2 
 Schuwe rakker of filmster? – De boommarter op cameraval in het grenspark De Zoom – 

Kalmthoutse Heide (Christoffel Bonte en Sam Puls) 

 Nieuwe paddenstoelen voor de provincie Antwerpen (Roosmarijn Steeman en Wim Veraghtert)  

 Inventarisatie van Fungi en Myxomyceten in park Vordenstein (Schoten) in 2012 (Henri 

Stappaerts) 

ANTenne 2013/3 
 Essen groene parel - Evolutie van de flora van Essen tot de 18de eeuw (Joris Pinseel)  

ANTenne 2013/4 
 Ongewervelden en vissen in de taplopen van het Kanaal naar Beverlo (De Vocht Alain, Pasmans 

Ramon, Cox Pieter, Vanbrabant Bart, Dupont Annelies, Hendig Paul en Carlens Hanne)  

ANTenne 2014/1 
 Brand op de Kalmthoutse Heide: een ramp voor broedvogels? (Annelies Jacobs)  

ANTenne 2014/2 
 Waterroofkevers in de provincie Antwerpen (Kevin Scheers) 

 Rossig fonteinkruid gevonden in Zondereigen - vallei van het Merkske (Stijn Leestmans, Bart 

Hoeymans) 

ANTenne 2014/3 
 Houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen (Sanne Van Den Berge, Lander Baeten, 

Inge Vermeulen, Dirk Vandenbussche, Dirk De Beer & Kris Verheyen) 

ANTenne 2014/4 
 Insecten op fauna-akkers in de provincie Antwerpen (Pieter Dierckx) 

 Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen (Kyra Koch) 

ANTenne 2015/1 
 Waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen op basis van de floristische 

samenstelling (Dirk De Beer en Herman Stieperaere) 

 Het Groot Rietveld en zijn broedvogels (Beveren/Zwijndrecht) (Chris De Buyzer) 

 Mollusken van de oude steen- en cementfabriek ‘La Bonne Espérance’ in Turnhout (Jelle 

Ronsmans) 

ANTenne 2015/2 
 De landduinenregio: rijk aan natuur en biodiversiteit (Koen Cuypers) 

ANTenne 2015/3 
 Habitatgebruik van vleermuizen in een Antwerps Brialmontfort (5 jaar monitoring in Fort 3, 

Borsbeek)(Bram Van Ballaer en Kris Boers) 

 

 Aan de slag voor drie bedreigde dagvlinders in de provincie Antwerpen? De heivlinder, de bruine 

eikenpage en de argusvlinder (Wouter Vanreusel en Ilf Jacobs) 

ANTenne 2015/4 
 Bodemorganische koolstof in het landschap: relatie met natuurlijke en antropogene kenmerken 

in de Kempen - Case study in de vallei van de Kleine Nete (Laura Vanierschot) 

ANTenne 2016/1 

• Over teken, gastheren en het ‘verdunningseffect’: hoe bosomvorming het risico op de ziekte 

van Lyme kan veranderen (Sanne Ruyts, et al.) 

• Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven (Johan Baetens) 
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• Infectieziekten die de inheemse amfibieën bedreigen (in Vlaanderen): Neem je voorzorgen! 

(Frank Pasmans) 

ANTenne 2016/2 
 Flora, fauna en abiotiek van het ‘Bos van Ranst’ (Rembrandt De Vlaeminck) 

 Opstart van natuurbeheerplan ‘Boscomplex Halse Hoek’ (Ranst, Zandhoven, Zoersel en Schilde) 

(Gijs Bracke) 

 De start van een nieuw natuur- en erfgoedbeheerplan ‘Vrieselhof’ (Isabelle Van der Auwera) 

 Historiek van het Vrieselhof en omgeving (Isolde Aelvoet) 

 Bezettingsgraad kunstmatige nestgelegenheid voor solitaire bijensoorten in het Zevenbergenbos 

(Michel Levens) 

 Ranst – Hotspot voor vleermuizen (Sven Verkem) 

 Vleermuizentellingen in het Fort van Oelegem: wat leren we uit de resultaten? (Wout Willems) 

 Eerste vangsten van het Muizenmeetnet (Diemer Vercayie) 

ANTenne 2016/3 
 Over eikensterfte en rodebandjesziekte bij dennen (Peter Roskams en Geert Sioen) 

 Toestand en trend van enkele provinciale prioritaire soorten - PPS (Kristijn Swinnen, Kris Boers 

en Marc Herremans) 

ANTenne 2016/4 
 Burgerwetenschappers brengen Antwerpse natuur in kaart via meetnetten (Hannes Ledegen) 

ANTenne 2017/1 
 Het houtkantennetwerk in Turnhout: vroeger en nu. Een vergelijkende studie van de vegetatie 

in de kruidlaag van houtkanten en -wallen in Turnhout op basis van zomeropnames in 1974 en 

2015 (Sam Tessens, Sanne Van Den Berge, Cecile Vanderschaeve, Lander Baeten en Kris 

Verheyen) 

 Chinese wolhandkrab: oorzaak van het verdwijnen van macrofyten op de Grote Nete? (Wannes 

Vercammen en Sofie Verreydt) 

 Stilte a.u.b. in de natuur (en in het landschap)! (Willy Verbruggen) 

ANTenne 2017/2 
 Het belang van forten voor lichenen (korstmossen) (Dries Van den Broeck)  

 Fort 7 een schatkist aan biodiversiteit zo midden in de stad (Tuur Wuyts) 

 Ertbrandbos en Fort van Erbrand (Kapellen), een natuurknooppunt in de Noord-Antwerpse regio 

(Willy Ibens) 

 Verrassende natuur op het fort van Walem bij Mechelen (Filip Van den Wyngaert) 

 10 jaar beheerplan van Antitankgracht - voorlopige resultaten van de beheerwerken (Luc Van 

Craen) 

 Koude oorlog als historische achtergrond van bijzondere bijenwaarnemingen in de provincie 

Antwerpen (Julien Nuyts) 

 Nachtvlinderonderzoek (2015-2016) in het provinciaal groendomein Vrieselhof (Ranst, Oelgem) 

(Guido De Prins)  

 Atlasproject lichenen en lichenicole fungi in provincie Antwerpen (Dries Van den Broeck) 

ANTenne 2017/3 
 Zwermgedrag van vleermuizen in de Antwerpse fortengordels: een zoektocht naar methodiek 

(Wout Willems) 

 Weg met de atlas … hier is Geopunt: een tool voor de natuurbeheerders en –gidsen (Tom Van 

Herck) 

 


	OVERZICHT VAN REEDS VERSCHENEN NATUURSTUDIEARTIKELS in de 43 nummers van ANTENNE (2007/1 tem 2017/3)

