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Meer dan 1000 verschillende planten, dieren en 
paddenstoelen in De Averegten 
197 nachtvlinders, 248 planten, 248 paddenstoelen, 68 vogels, 40 kevers, 13 zoogdieren, … 
 

Dat Provinciaal Groendomein De Averegten een belangrijke natuur- en recreatiewaarde 

heeft voor Heist-op-den-Berg en bij uitbreiding voor de hele provincie Antwerpen is geen 

nieuws. Dat er op minder dan een jaar tijd meer dan 1000 verschillende soorten zijn 

gespot, is dat wel. Domeinwachter Tom, bezoekers en vrijwilligers van Natuurpunt en 

vlinderwerkgroep Taxandria telden onder meer 197 nachtvlinders, 248 planten en 248 

paddenstoelen in een groendomein van 100 hectare groot. Er staan ook zeldzame planten 

en dieren zoals de hazelworm, het bont dikkopje en de tengere pantserjuffer op de lange 

lijst. 

 

In januari 2016 startte de zoektocht naar 1000 verschillende soorten in Provinciaal Groendomein De 

Averegten. Domeinwachter Tom is de initiatiefnemer van de zoektocht naar 1000 soorten. “Ik 

merkte dat er op de website www.waarnemingen.be heel weinig registraties waren uit de regio 

Heist-op-den-Berg en vond dat daar wel eens verandering in mocht komen. We mikten meteen 

hoog en wilden in 2016 minstens 1000 verschillende soorten spotten in De Averegten.” Tom 

Huysmans en bij uitbreiding alle domeinwachters van de Provinciale Groendomeinen Kempen 

stonden er niet alleen voor. Zowel fervente bezoekers, als natuurkenners als vrijwilligers van 

Natuurpunt en de vlinderwerkgroep Taxandria uit Turnhout liepen soms letterlijk met een loep door 

het park. Het doel was even eenvoudig als opwindend: zoveel mogelijk verschillende soorten 

zoeken, vinden en in kaart brengen. Verschillende soorten zijn het actiefst bij mooi weer. Op 

zonnige dagen werden dan ook de meeste soorten geteld. Er werd een heel jaar door geteld om ook 

alle seizoensgebonden soorten in kaart te brengen. Trekvogels zoals de zwaluw en de koekoek tref 

je bijvoorbeeld alleen van april tot september aan in onze contreien. De zoektocht loopt nog tot eind 

2016. In januari 2017 wordt de lange lijst met alle gevonden soorten bekendgemaakt. 

 

Determineren 

 

“1008 planten, dieren en paddenstoelen werden tot op de soort gedetermineerd. Bij een 80-tal 

soorten was het moeilijk om tot op de soort te determineren omdat er nog microscopisch onderzoek 

nodig is alvorens je kan bepalen over welke soort het gaat. Alle waarnemingen werden door hun 

vinder ingegeven op de website www.waarnemingen.be. Natuurpunt controleerde alle vondsten, 

zonder accurate omschrijving en/of foto telde de waarneming niet.” Aldus Tom Huysmans, 

domeinwachter van Provinciaal Groendomein De Averegten. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Ga naar buiten! 

 

Gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen Bruno Peeters is enthousiast: “De Averegten zijn 

perfect om te wandelen, te joggen, bij te leren over de natuur, te spelen, gezonde lucht op te 

snuiven en ga zo maar door. De zoektocht naar 1000 soorten is één van de vele initiatieven die De 

Averegten in de kijker zet en promoot als centrum voor educatie en recreatie. Alleen al in 2016 

maakten 4633 leerlingen samen met hun leerkrachten een geleide wandeling door het park. 

Educators zweren bij een speelse aanpak omdat de info die kaboutertjes delen of die spelenderwijs 

wordt aangereikt, veel beter blijft hangen. De schat aan informatie die de zoektocht naar 1000 

soorten opleverde, komt ook van pas om grote en kleine bezoekers te intrigeren.” 

PRAKTISCHE INFO 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be > De Averegten 

www.waarnemingen.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Nancy Wouters 

communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Regio Kempen 

T 014 37 91 74 

E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

 

Tom Huysmans 

domeinwachter Provinciaal Groendomein De Averegten 

M 0474 95 00 90 

E tom.huysmans@provincieantwerpen.be 

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.waarnemingen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
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Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/1000soorten   

gebruikersnaam= Pers, paswoord= Pers 

Tip: Open de FTP-server in Windows Verkenner. 

 

                     

 

ftp://ftp.provincieantwerpen.be/1000soorten

