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De Reukens, groene long bij de Aartselaarse dorpskern
In het openruimtegebied De Reukens ten zuiden van de Aartselaarse dorpskom 
wordt sinds enkele jaren gewerkt aan een natuurlijk en gevarieerd landschap. Hier-
voor werkt het Agentschap voor Natuur en Bos samen met de gemeente Aartselaar 
en werden er intussen al heel wat gronden aangekocht en ingericht. Op een deel 
van de gronden werden een jong bos, een boomgaard en een dreef aangeplant. Er 
werd ook een meanderende beek met poel aangelegd. Nu de bossen stilaan vorm 
krijgen, is de tijd rijp om het gebied officieel toegankelijk te maken. Langs het Reu-
kenspad kan doorheen het gebied gefietst worden. Wandelaars kunnen via een 
wandellus een rondgang maken in het gebied zelf.

Wandelkaart Zuidrand
Landschapspark Zuidrand van de 
provincie Antwerpen geeft een 
regiowandelkaart uit. Als bijdrage 
hiertoe heeft Natuurpunt Aartse-
laar de wandeling uitgestippeld, 
die je op de volgende pagina 
vindt. De wandeling brengt je 
door de jonge natuur van De 
Reukens en laat je proeven van 
enkele cultuurelementen zoals 
de Aartselaarse Heimolen en de 
Leonarduskapel. 

RUP Reukens
De Reukens is het gebied dat zich 
uitstrekt tussen Langlaarsteenweg, 
Reetsesteenweg, Pierstraat en Half-
straat. Het is oorspronkelijk een land-
bouwgebied bestaande uit weiland, 
boomkwekerijen, akkers, en enkele 
verscholen oude boerderijen. De 
lintbebouwing van de aangrenzende 
straten onttrekt het gebied groten-
deels aan het zicht. Dit verklaart 
wellicht waarom het zelfs bij vrij veel 
dorpsgenoten onbekend is. 
Om de speculatiedruk op dit gebied 
weg te nemen, stelde Aartselaar een 
Gemeentelijk Uitvoeringsplan op. 
Hierin kregen de gronden een groene 

bestemming. Sindsdien voert het 
Agentschap voor Natuur en Bos en 
de gemeente een actief aankoopbe-
leid. Momenteel is ongeveer reeds 
een derde van het gebied aange-
kocht door deze overheden.

Wullebeek
De Wullebeek heeft een onmisken-
bare deuk in het landschap van de 
Reukens aangebracht.
Als je op de rand van het “Kom op 
tegen Kanker-bos” uitkijkt in de rich-
ting van de watertoren van Reet, kan 
je zien hoe dit onooglijk beekje een 
onuitwisbare indruk op het landschap 
heeft achtergelaten. Hoelang vindt 
het water al langs deze beek de weg 
naar de Rupel? Geduldig heeft het 
jaren, eeuwen lang gekronkeld en 
geslepen om zijn loop te markeren 
door de velden en weilanden. Of 
hoeveel kracht kan water niet heb-
ben?
De laatste jaren lijkt er echter niet 
veel water meer door de beek zijn 
weg naar de Rupel te vinden. Is er 
nog wel een bron die de Wullebeek 
voedt? Of is er alleen nog regenwa-
ter dat in ijltempo zijn weg langs de  
strak getrokken bedding terug vindt?
Nochtans is voor de vruchtbaarheid 
van een stuk grond een beetje water 

van levensbelang. ANB en Natuur-
punt hebben bij de uitbouw van de 
Reukens als natuurgebied ook hier 
aan gedacht. Een nieuw aangelegde 
poel en een meanderende beek met 
enkele kleinere overloopjes hebben 
tot doel het regenwater langer dan 
voorheen het geval was, vast te hou-
den, zodat alle planten langer kun-
nen genieten van het regenwater dat 
in de Reukens valt. En inderdaad, 
om en rond de poel en beek zie je 
nu reeds heel wat ander nieuw leven 
ontstaan. Gele waterlis en de bruine 
sigaar van de lisdodde markeren de 
nieuwe slingerende bedding en lijken 
de weg te wijzen naar de nieuwe poel 
aan de wilde eenden, meerkoeten en 
waterhoentjes.  Hopelijk kunnen zij 
dit vrij nieuwe stukje Aartselaarse na-
tuur spoedig als hun thuis beschou-
wen. Zelfs de Canadese ganzen en 
Nijlganzen zijn hier de afgelopen 
lente en zomer reeds gepasseerd 
voor een welkome rustpauze. 
Laat dit ook zo zijn voor de natuur-
minnende wandelaar op zoek naar 
het groen van Aartselaar.Lente - foto: Gert Verschueren

Picknickbank - foto: Luk Smets



Kom op tegen Kanker-bos
Laat me toe om in het concept van 
“Kom op tegen Kanker-bos” toch een 
bijklank gevuld met weemoedige 
herinneringen terug te vinden. Of een 
ultieme pleister om de diepe won-
den in het hart van velen te helen. 
Hoevelen van de deelnemers aan 
de boomplantactie van 2008 hebben 
hun bijdrage niet geleverd met in het 
achterhoofd de nagedachtenis van 
een moeder, een broer, een vriendin 
of een kind. Lopen zij niet telkens op-
nieuw door de opgroeiende aanplan-
tingen met het mijmerende aanden-
ken aan de verloren geliefden?
Een wandeling doorheen het bos zal 
een aanleiding zijn opdat deze be-
minden door een volgende generatie 
niet vergeten worden. Er staan mo-
menteel nog geen ‘eeuwenoude’ ei-
ken en beuken die er zo uitnodigend 
kunnen uitzien om op een bankje on-
der aan de stam te mediteren. Maar 
de tijd zal zeker komen dat tijdens 
een avondwandeling doorheen het 
ruisen van de bladeren je bekende 
namen worden toegefluisterd…
De actie heeft echter ook bijgedragen 
tot de genezing en de ondersteuning 
van het herstel van vele zieken. Niet 
alleen de herinnering aan overleden 
kankerpatiënten is de voedingsbo-
dem van dit nieuwe bos. Ook de kans 

Algemene info
Start: Infobord Langlaarsteen-
weg/Oeyvaersbosch, Aartselaar. 
Lengte wandeling: 6 km
Parking: Oeyvaersbosch of 
Leeuwerikenlaan
Info: www.natuuraartselaar.be/
reukens
Toegankelijkheid: heel het jaar 
door op de gemarkeerde paden. 
Stevige schoenen voor de niet-
verharde delen. Deze zijn niet 
aangeraden voor rolstoelgebrui-
kers en kinderwagens.
Horeca: In de onmiddellijke 
omgeving zijn 2 cafés (zie kaart). 
In het centrum van Aartselaar zijn 
restaurants te vinden.
Verkoopspunten wandelkaart: 
www.provincieantwerpen.be
Teksten: Gert Verschueren en 
Luk Smets
Foto voorblad: copyright Land-
schapspark Zuidrand - Mie De 
Backer. 

Wordt lid van Natuurpunt
Ook in Aartselaar komt Natuurpunt op voor behoud van onze natuur. 
Steun ons en wordt lid.
Leden krijgen:
• 4 x per jaar Natuur.blad, het kleurrijke ledenmagazine met info over het 

natuurbehoud in Vlaanderen
• 4 x per jaar Rupel.blad, het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Rupel-

streek & Aartselaar, met activiteiten in de eigen regio
• Een welkomstpakket met fiets- en wandelgids met 33 uitgestippelde 

fietsroutes en wandelingen in de mooiste natuurgebieden van Vlaande-
ren en Wallonië

• 10 % korting in onze Natuurpuntwebwinkel, die een volledig assorti-
ment van natuurboeken aanbiedt naast optisch materiaal

• Je kan met je hele gezin deelnemen aan wandelingen met natuurgids 
in alle door Natuurpunt beheerde natuurgebieden

• Met je lidkaart geniet je bovendien korting bij Optiek Van Grootven, 
A.S. Adventure, Tony Mertens en Schoenen Torfs (extra voorwaarde bij 
Torfs: breng een paar oude schoenen mee).

Meer inlichtingen, een proefnummer van ons tijdschrift, lidmaatschap, ...? 
Wend je tot Natuurpunt Aartselaar: Luk Smets, J.F.Kennedylaan 22, 2630 
Aartselaar, tel.03/289 73 66 - info@natuuraartselaar.be

Bijenhotel
Natuurpunt Aartselaar plaatste met 
de steun van provincie Antwerpen, 
onder de vleugels van Landschaps-
park Zuidrand, dit viersterrenhotel om 
nestplaatsen te bieden aan solitaire 
bijen. 
In Vlaanderen komen meer dan 300 
soorten voor. De meeste maken 
een nest in de grond. Ongeveer 60 
soorten nemen soms hun intrek in 
een bijenhotel. Solitaire bijen kunnen 
doorgaans niet steken.
Tijdens de eerste warme lentedagen 
van maart verschijnen de eerste 
gasten: metselbijen. Zij delen de 
nestgang op in verschillende kamers, 
gescheiden door klei of leem. In 
mei komen de behangersbijen hun 
nestgangen bekleden met stukjes 
blad. De kleine zwarte tronkenbijtjes 
verkiezen de zomerse hitte en wer-
ken door tot eind september.
Behalve nestplaats hebben deze 
bijen ook voedsel nodig. Het eten 
bestaat uit een buffet van nectar en 
stuifmeel. Wilgen, klokjes, klimop 
en rolklaver zijn maar enkele van de 
soorten op het menu.

Torenvalken en steenuilen voelen 
zich thuis in het open landbouwge-
bied. Daarom is het behoud van een 
open vallei met grasland en kleine 
landschapselementen even belang-
rijk als bosaanplant.

Steenuil - foto: Bart De Schutter

Vier jonge torenvalken - foto: Luk Smets

op een nieuw leven is een meer dan 
gepast symbool voor de aanplant van 
het ‘Kom op tegen Kanker-bos’. Nu al 
zie je de zwarte elzen en berken me-
tershoog opschieten. Uitdagend voor 
de ietwat tragere eiken en beuken 
maar die weten dat ze binnen luttele 
jaren hun snel opschietende rivalen  
zullen inhalen en als koningen van 
het woud imposant de andere in de 
schaduw zullen plaatsen.

Heimolen - foto: Luk Smets
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