
1

Rupelstreek & Aartselaar

Rupel.blad
januari 2015Wandelti

p 

Bos N

Kleine 
Steylen

Boom



2COLOFON
Rupel.blad is het driemaandelijks tijdschrift 
voor de leden van Natuurpunt Aartselaar en 
Natuurpunt Rupelstreek.

Coverfoto 
Aalscholver - Hugo Willocx

Lid worden
Stort 27 euro op bankrekening: 
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt 
Dan bent u lid tot eind 2015 
U ontvangt 4 keer/jaar Natuur.blad en                       
4 keer/jaar Rupel.blad

Rupel.blad
Leden van andere Natuurpuntafdelingen, die 
Rupel.blad wensen te ontvangen, storten 7 
euro/jaar op rekening:  BE70 013 5986 4925 
van Natuurpunt Rupelstreek

Giften
Kunnen gedaan worden op rekening: 
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, 
mededeling 3796 Rupelstreek of 3718           
Aartselaar, vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Contact Natuurpunt Rupelstreek
Erik De Keersmaecker:  0476/39.19.94
info@natuurpuntrupelstreek.be
www.natuurpuntrupelstreek.be

Contact Natuurpunt  Aartselaar
Luk Smets: 0477/66.94.32
info@natuuraartselaar.be
www.natuuraartselaar.be

Natuur.huis de Paardenstal
Boomsestraat 221 Niel
Bushalte de Lijn (Hellegat)
Lijnen: 290 – 291 – 294
Open elke eerste zondag van de maand      
(periode januari-maart)
Telkens van 13u tot 17u
Info: 03/888.39.44 of 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Nieuwsbrieven
Actueel nieuws over de activiteiten van          
Natuurpunt Rupelstreek of Natuurpunt           
Aartselaar leest u maandelijks in de gratis  
digitale nieuwsbrieven:
Aanmelden:  
Rupel.flits (Natuurpunt Rupelstreek) of 
Natuurflits (Natuurpunt Aartselaar).
Stuur een mail: luk.smets@telenet.be
Mededeling:  Ja, Rupel.flits of Ja, Natuurflits.

Actueel nieuws over de bescherming van   
vogels en vogelkijkexcursies leest u in de         
gratis digitale nieuwsbrief: 
Vogels.nieuws, de nieuwsbrief van Vogel-
werkgroep Rupel

Vormgeving Rupel.blad: Fried Happaerts
Oplage: 1570 ex.

Minder is meer…
Voortaan zal er een kleurrijker Rupel.blad 
in je brievenbus vallen, meer kleur brengt 
immers meer kwaliteit. Het betekent 
echter ook meer centen, en om het kos-
tenplaatje bij de drukker in evenwicht te 
houden, gaan we voor minder pagina’s. 
Minder pagina’s is minder werk voor en-
kele Natuurpuntvrijwilligers, die uren, 
soms dagen werken aan de opmaak van 
het Rupel.blad. 
Streefdoel is een Rupel.blad met 16 pa-
gina’s, met weliswaar minder ruimte voor 
info over projecten en activiteiten van 
Natuurpunt Rupelstreek en Natuurpunt 
Aartselaar. Dat maken we echter ruim-
schoots goed, met maandelijkse nieuws-
brieven, zoals de Rupel.flits en de Natuur.
flits en info op de websites van onze bei-
de Natuurpunt-afdelingen.
Het wandelkatern, waarmee we in juli 
2013 gestart zijn, en dat ongetwijfeld een 
van de blikvangers is in het Rupel.blad, 
wordt omgeturnd naar een stevige wan-
deltip op 2 pagina’s, voldoende - denken 
we - om de natuur in ons rivierenland te 
ontdekken. 
Via de wandeltip in dit Rupel.blad kan je 
op stap gaan in en langs Boomse natuur-
gebieden. Doe je de wandeling liever in 
groep en met hier en daar een woordje 
info, afspraak daarvoor op 21 februari 
aan het mooi vernieuwde Nautisch Be-
zoekerscentrum Rupelstreek in Boom.  

En welkom ben je ook bij het Belevings-
moment op zaterdag 24 januari in het 
Ecohuis in Boom, waar we een nieuw 
project voorstellen, een 
gloednieuwe wandel- en 
vooral vogelkijkbrochure, 
met als titel:     Ontdek de na-
tuur langs de Schelde, Rupel 
en Nete. 
In de brochure worden 10 wan-
delingen voorgesteld, netjes op 
een rij zijn dat: Broek de Naeyer-
Biezenweiden Klein-Willebroek, 
Niels Broek, Oude Nete-arm-Stuy-
venbergbos Rumst, Walenhoek 
Niel, Boven- en Benedenvliet Hemik-
sem-Schelle, Noordelijk en Zuidelijk 
eiland Wintam, Bos N-Kleine Steylen 
Boom, polders van Kruibeke, Schelde-
schorren-Wondermooie wielen Hinge-
ne en Oude kleiputten Terhagen.
Wandelingen in onze Rupelstreek of in 
dichtbij gebieden, die erg makkelijk be-
reikbaar zijn met veerboten over de Ru-
pel en de Schelde. Het boottochtje krijg 
je er als een leuk toemaatje bovenop.
Elke wandeling wordt voorgesteld op 4 

pagina’s, met daarbij telkens een handig 
wandelkaartje. 
Via genummerde aandachtspunten op 
het wandelkaartje, kan men kennis ma-
ken met de belangrijkste kijkpunten in 
een bepaald natuurgebied. De wandelin-
gen volgen grotendeels de knooppunten 
van Wandelnetwerk Rivierenland en Stille 
waters in Klein-Brabant. 
De brochure wordt gedrukt op 3.000 
exemplaren en zal verkrijgbaar zijn in 
Natuur.huis de Paardenstal, bij Toerisme 
Rupelstreek , aan de   infobalies van de 
gemeentehuizen in onze regio en op ver-
deelpunten bij lokale horecazaken.
De realisatie van de wandelbrochure 
kwam tot stand dankzij een samenwer-
king tussen Natuurpunt Rupelstreek, 
Toerisme Rupelstreek, Regionaal Land-
schap Rivierenland, Regionaal Landschap 
Schelde-Durme, ELAH Rupel en Natuur-
punt vzw. Via het project Scheldehelden 
kregen we een stevige financiële steun 
voor de realisatie van deze wandelgids.
Welkom ben je natuurlijk op onze activi-
teiten, die voortaan kleurrijker worden 
aangekondigd in dit Rupel.blad. Kijk snel 
binnenin en laat ons weten wat je ervan 
vindt. 
Tot slot, welkom ben je ook op onze jaar-
lijkse ledenavonden. Tot ziens!

Erik
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35 nieuwe zomereiken voor de Nielse 
Broeklei 
Een van de projecten van Natuurpunt in 
de Broeklei in Niel is het herstellen van 
de historische dreef. Op de Ferrariskaart 
uit 1777 is te zien, dat de Broeklei toen 
afgeboord was door 2 lange bomenrijen. 
Bomenrijen, die gerooid werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog 
werden Canadapopulieren en abelen 
aangeplant. De populieren werden on-
dertussen gerooid, enkele abelen staan 
er nog steeds en lijken je met grote ogen 
aan te kijken.
Een deel van de Broeklei is eigendom van 
Natuurpunt. Waar mogelijk doen we er 
aan natuurherstel, zo werden de grach-
ten van de Broeklei opnieuw uitgegraven 
en aan het einde van de Broeklei werd 
een oude, verlande vlasrootput opnieuw 
uitgegraven. Ook de dreef van eertijds 
willen we herstellen, al moeten we wel 
rekening houden met enkele hoogspan-
ningsleidingen, die de Broeklei kruisen. 
De keuze om zomereiken langs de Broek-
lei aan te planten is bewust, deze au-
tochtone bomen zijn, eens dat ze goed 
geworteld zijn, een streling voor het oog, 

ze behoren tot ons natuurlijk erfgoed en 
bevorderen de lokale soortenrijkdom. 
Meer dan andere boomsoorten hebben 
zomereiken echter, na het aanplanten 
voldoende vocht in de bodem nodig om 
nieuwe wortels te maken. De voorbije 
lente, met 5 opeenvolgende weken zon-
der regen, was de oorzaak dat de 35 jon-
ge zomereiken volledig zijn uitgedroogd 
en uiteindelijk allemaal zijn afgestorven. 
Opgeven staat niet in ons woorden-
boekje en dinsdag 9 december gingen we 
opnieuw aan de slag in de Broeklei, op-
nieuw met de hulp van onze partners van 
vorig jaar: Regionaal Landschap Rivieren-
land en leerlingen van School Groenlaar 
uit Niel, en gewapend met vele spaden, 
grondboren en boompalen. 
De bomen werden dit keer wel met een 
zware kluitwortel aangeplant, en niet 
met blote wortel, zoals vorig jaar. De kans 
op overleven tijdens de komende lente 
en zomer wordt daarmee veel groter, 
zelfs tijdens een periode van langdurige 
droogte. 

Tekst en foto: Erik De Keersmaecker 
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Natuurpunt werkt aan 
onderhoud knotbomen

Tekst: 
Erik De Keersmaecker, Francis 
Mertens, Jurgen Rombaut, RL 
Rivierenland, RL Schelde-Durme
Foto’s: 
Erik De Keersmaecker

Stook verstandig en denk aan je buren
De aankondiging van deze knotactie in het vorig Rupel.blad en vooral de mededeling, dat de deelnemers het dikker snoeihout 
konden meenemen voor de houtkachel, lokte reacties uit van enkele Natuurpuntleden. Reacties, die ons verhalen vertellen over het 
ontstaan van burenruzies, tot zelfs gerechtszaken, als gevolg van het verbranden van snoeihout in houtkachels. 
Voor Natuurpunt is dit een vervelende situatie, enerzijds willen we natuurlijk verder werken aan het onderhoud en dus het behoud 
van knotbomen in ons landschap. Anderzijds kunnen we deze berichten ook niet zomaar negeren. In overleg met Regionaal 
Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap Schelde-Durme en enkele Natuurpuntleden in de milieuraad gingen we op zoek naar 
antwoorden en een strategie, om antwoorden te geven op rechtmatige vragen. 

Eigen haard is goud waard
Maar als die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt wordt, kan ze je gezondheid op het spel zetten en bezorg je 
je buren heel wat geur- en rookhinder. Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. 
Vers snoeihout moet daarom minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Dikke stronken worden gekliefd, zo verliezen 
ze sneller vocht. 
Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan 
minstens één keer per jaar door een vakman vegen. 
De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: 
Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes. 
Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen.
Let vooral op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een 
alarmsignaal. Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder 
zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. 

Sinds 1994 werken vrijwilligers van 
Natuurpunt Rupelstreek intensief aan 
de bescherming van de knotboom in 
het landschap. Knotbomen zijn immers, 
samen met hagen en houtkanten 
belangrijk als aankleding van het 
landschap, daarenboven zijn ze erg 
belangrijk als leefruimte van planten en 
dieren. 
In de knoestige knot van de knotwilg 
groeien vaak zeldzame varens en mossen. 
Op oude, dikke knotwilgen groeien 
zelfs struiken zoals vlier, meidoorn en 
lijsterbes. Over heel de boom verspreid, 
tussen de twijgen, in de holten, onder 
de schors en zelfs in het spinthout, 
leven vele soorten insecten en aan de 
bladeren kunnen rupsen zich te goed 
doen. Knotbomen zijn tevens ideale 

woonplaatsen voor holenduiven 
en steenuilen. De holten aan de 
voet van de stam zijn dan weer 
prima schuilplaatsen voor kleine 
zoogdieren, zoals egels, wezels en 
allerlei soorten muizen.
Elke winter organiseren we 
enkele knotacties, waarbij het 
knotten van de bomen en vooral 
het opruimen van het snoeihout 
een bijzonder zwaar karwei is. Gelukkig 
kunnen we telkens rekenen op een groot 
aantal vrijwilligers.
Dat bleek ook op zaterdag 22/11/2014, 
toen niet minder dan 18 vrijwilligers op 
de afspraak waren voor het knotten van 
9 knotwilgen langs de Wullebeek op de 
grens van Niel en Schelle. Die knotbomen 
werden in 1995 door Natuurpunt 

aangeplant en ze markeren mooi de 
kronkelende loop van de Wullebeek 
in het landschap. De rechte takken 
werden apart gehouden en verkocht 
als knotwilgpoot tijdens de campagne 
Behaag..Natuurlijk. Met het kleiner 
snoeihout werd een houtmijt gebouwd 
en het dikker snoeihout kon door de 
vrijwilligers meegenomen worden.
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Cummins-medewerkers helpen bij natuur-
beheer in oude vloeibeemd Oude Nete-arm

Tekst: 
Erik De Keersmaecker, Fried Happaerts
Foto’s: Fons Van den heuvel, 
Annelies Geerts (gemeente Rumst)

De oude vloeibeemd ligt vlakbij het 
dorpscentrum van Rumst, niet ver van 
de samenvloeiing van Nete, Dijle en 
Rupel en de wandelbrug over de Nete. 
Natuurpunt huurt dit perceel van de 
gemeente Rumst. 
Eeuwenlang werd langs rivieren in 
de Lage Landen een kleinschalig 
bemestingssysteem toegepast, door 
middel van sluisjes in de toen nog 
vrij lage dijken, werden met hoog tij 
weilanden gecontroleerd onder water 
gezet. Via greppels kon het rivierwater 
zich dan verspreiden. Met het volgende 
laagtij, liet men het water terug naar 
de rivier lopen, wat achterbleef was 
een vruchtbare sliblaag. Zo ontstonden 
vloeibeemden, achteraf konden op de 
met slib bemeste weilandjes runderen en 
paarden grazen.  Na de 2de Wereldoorlog 
en het steeds intensiever gebruik 
van kunstmeststoffen, verdween dit 
kleinschalig landbouwsysteem praktisch 
volledig. 
Bij de realisatie van het eerste Sigma-plan 
werden dijken verhoogd en dijkvoeten 
verbreedt, om onze dorpen en steden 
te beveiligen tegen het stijgende water 
in onze rivieren. Tijdens die dijkwerken 
verdwenen de sluisjes. De greppels in 
de oude vloeibeemd zijn echter niet 
verdwenen, en het behoud ervan is 
hier een van de doelstellingen van 
Natuurpunt.
Die greppels vormen immers prima 
groeiplaatsen voor dotterbloemen, 
een van de prachtplanten, die in dit 
soortenrijk weilandje groeien. Andere 
prachtplanten zijn gulden boterbloem, 
pinksterbloem en echte koekoeksbloem. 
Soorten die in het moderne boerenland 
verdreven werden naar wegbermen en 
grachtkanten. Het weilandje is tevens een 
paradijs voor groene en bruine kikkers, 
padden, woelmuizen en enkele libellen- 

en sprinkhanensoorten. 
Jaarlijks, ergens midden 
september, wordt dit weilandje 
door vrijwilligers van Natuurpunt 
gemaaid. Het maaisel wordt 
afgevoerd, en daarvoor kan 
Natuurpunt telkens rekenen 
op de medewerking van de 
gemeente Rumst, die een grote 
container ter beschikking stelt.  
Aanvankelijk hielpen leerlingen 
van de Vrije Basisschool 
Sleutelhof en de Scouts Rumst 
bij het afvoeren van het maaisel. 
Sinds 2012  helpen medewerkers 
van het Rumstse bedrijf Cummins 
bij het afvoeren van het maaisel. 
In het kader van het  Community 
Involvement project “Every 
Employee Every Community” wordt 
iedere medewerker van Cummins 
aangemoedigd om minimaal 4u per jaar - 
tijdens de werkuren - zich in te zetten voor 
een educatief-, sociaal- of natuurproject. 
Met z’n negenen waren ze, de Cummins-
medewerkers, die op donderdag 18 
september kwamen helpen, bij de afvoer 
van het maaisel naar een grote container. 
Bijzonder sympathiek was ook, dat de 
burgemeester even langskwam en mooie 
woorden bij had voor het engagement 
van Natuurpunt en het bedrijf Cummins.  
Naast het uitgraven van de greppels, wil 
Natuurpunt tijdens de komende lente 
in deze oude vloeibeemd een nieuw 
project realiseren. Op een hoger deel 
wordt dan een bijenhotel voor wilde 
bijen gebouwd.  Dergelijke bijenhotels 
zijn 4-sterrenhotels voor solitaire wilde 
bijen. Van de 300 soorten wilde bijen, 
nemen ongeveer 60 soorten hun intrek in 
dergelijke bijenhotels. Tijdens de eerste 
warme lentedagen in maart verschijnen 
de eerste soorten: metselbijen. 
Naast een nestplaats hebben deze bijtjes 

ook voedsel nodig. Hun eten bestaat 
uit een buffet van nectar en stuifmeel. 
Wilgen en rolklaver, dat vinden ze in 
ruime mate in de omgeving van de oude 
vloeibeemd.    

Je kan de natuur in de oude vloeibeemd 
en de Oude Nete-arm zelf ontdekken 
langs een bewegwijzerd wandelpad, dat 
start aan de hoek van de Kerkstraat/
Schoolstraat in Rumst. Tijdens deze 
wandeling ontdek je ook andere natuur in 
de Oude Nete-arm. Pioniersbos, moeras, 
ruigten en het schor langs de rivier. 
Medewerkers van Natuurpunt zorgen 
ervoor dat het wandelpad het ganse jaar 
door goed bewandelbaar blijft.
Na je wandeling kan je nog even 
nagenieten van een drankje in het chalet 
van de plaatselijke visclub. 
Wandelaars met honden zijn welkom, 
wel enkel met hun dier aan de leiband.
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Grijze zeehond in de Rupel

Tekst: Erik De Keersmaecker, 
Fons van den heuvel, 
Dominique Verbelen (Natuurpunt Studie)
Foto’s:  Fons Van den heuvel, 
Kris De Keersmaecker

Op zondag 2 november, werd in de Ru-
pel, ter hoogte van het Niels Broek, door 
vogelkijkers van Natuurpunt, een grijze 
zeehond waargenomen. De zeehond 
zwom stroomafwaarts in de richting van 
de Schelde, waar de trektellers van Trek-
telpost Noordelijk eiland het dier kon-
den fotograferen, toen de zeehond de 
Schelde opzwom in de richting van Ant-
werpen. Kenmerken van grijze zeehond 
zijn de lange kegelvormige snuit, de don-
kere vacht en een lengte van ongeveer 3 
meter. Dit sluit verwarring met gewone 
zeehond uit. Gewone zeehonden hebben 
een korte, stompe snuit en ze worden 
maximaal 2 meter lang. 
De laatste jaren worden regelmatig grijze 
zeehonden in de Schelde en zelfs in de 
Rupel waargenomen. De dieren volgen 
waarschijnlijk hun prooivissen. Er is vol-
doende vis in de Schelde en Rupel, zodat 
de dieren met het volgende afgaande 
getij in de richting van de Oosterschelde 
kunnen terugzwemmen. De vorige waar-
neming van grijze zeehond dateerde van 
19 augustus 2014, toen een dier in de 
Schelde, ter hoogte van het Callebeek-
veer werd waargenomen.

Bruinvissen en 
grijze zeehonden
We zijn bijzonder verheugd dat we, zoals 
bruinvissen tijdens de lente van 2013, 
nu een grijze zeehond te zien krijgen in 
de Rupel. Maar misschien is het nog zo 
slecht niet dat beide soorten niet gelijk-
tijdig de rivier opzwemmen. Hongerige, 
grijze zeehonden blijken er immers niet 
voor terug te schrikken een bruinvis aan 
te vallen, en er een hap af te scheuren. 
Aangespoelde kadavers van bruinvissen 
in Nederland en België blijken namelijk 
meer dan eens verwondingen met krab- 
en bijtsporen van zeehonden te vertonen. 
Geen lieverdjes dus, die zeewoefkes.

Bruinvissen op 
het menu van 
grijze zeehonden 
Via forensisch onderzoek kon door Jan 
Haelters, marien bioloog aan het KBIN, 
worden aangetoond dat 2 bruinvissen, 
die in 2011 aanspoelden op de Belgische 
kust, hoogstwaarschijnlijk gedood en ge-
deeltelijk opgegeten waren door grijze 
zeehonden. Men kwam tot deze con-

clusie, omdat de verwondingen duidelijk 
verschillend waren van verwondingen bij 
kadavers van meer dan 600 bruinvissen, 
die de voorbije 10 jaar dood aanspoelden 
aan de Belgische kust. Die kadavers ver-
toonden doorgaans littekens van visnet-
ten rond de snuit en dus kon ‘dood door 
verdrinking in visnet’ als doodsoorzaak 
worden weerhouden. 
Dat was dit keer geenszins het geval. 
Beide dieren misten grote lappen huid en 
stukken uit de speklaag. Bovendien wa-
ren ze zeer vers, een indicatie dat ze kort 
voor hun stranding de dood vonden. Tij-
dens de lijkschouwing werd ook duidelijk 
dat de twee aanspoelden met een volle 
maag. Ook ‘dood door verhongering’ kon 
dus als doodsoorzaak worden uitgeslo-
ten.

Jan Haelters en zijn collega's van het KBIN 
en de Universiteit van Luik losten het 
raadsel op. Ze merkten dat de 2 onder-
zochte kadavers tandafdrukken vertoon-
den. Een vergelijking met de tandstruc-
tuur van grijze zeehonden toonde aan 
dat er opmerkelijke gelijkenissen waren.
Grijze zeehonden zijn opportunisten, die 
zich vooral voeden met vis, inktvis en af 
en toe met schaaldieren. Het was echter 
voor het eerst, dat kan worden aange-
toond dat de soort zich ook zou voeden 
met andere zeezoogdieren. 

Bruinvis met 
bijtsporen grijze 
zeehond 
Blijft de vraag waarom grijze zeehon-
den zich vermoedelijk pas sinds kort 
aan bruinvissen zouden vergrijpen? De 
eerste dergelijke door zeehonden be-
werkte bruinvis spoelde immers pas aan 
in 2006. 

Mogelijk hebben grijze zeehonden hun 
dieet aangepast uit noodzaak. Hun aan-
tal in het zuidelijk deel van de Noordzee 
is de voorbije tien jaar aanzienlijk toege-
nomen. Zo werden er in de Nederlandse 
Delta in 2003 maximaal 45 exemplaren 
waargenomen. In 2011 lag dat aantal al 
op 677 stuks. Een enorme aangroei die 
ook tot een toegenomen voedselcon-
currentie kan hebben geleid en die een 
aantal grijze zeehonden ertoe kan heb-
ben aangezet om alternatieve, nieuwe 
voedselbronnen te zoeken.
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CURSUS VOGELS KIJKEN IN DE
         OOSTKANTONS
Boeiende vogelsoorten, die in Vlaanderen slechts af en toe ge-
zien worden, zoals: rode wouw, zwarte wouw, zwarte ooievaar 
en grauwe klauwier, komen aan bod tijdens deze korte vogel-
cursus. In de Oostkantons zijn het broedvogels, rode wouw 
zelfs vrij algemeen. Andere soorten, die aan bod komen zijn: 
geelgors, fluiter, appelvink, goudvink en kortsnavelboomkrui-
per, of vogels van de hellingstruwelen en -bossen. Langs de 
snelstromende riviertjes zijn waterspreeuw en grote gele kwik 
algemene soorten.  Oehoe en ruigpootuil doen het er eveneens 
prima, de laatste vooral door een ruim aanbod aan nestkasten. 
Ook de visarend is er een zeer regelmatige doortrekker. Tijdens 
2 info-avonden in Natuur.huis de Paardenstal staat Koen Ley-
sen van Natuurpunt Educatie vzw garant voor vele weetjes over 
deze soorten. 
De vogels live ontmoeten kan tijdens een bustocht naar de 
Oostkantons. Daar zullen vooral de prachtige rode wouwen de 
aandacht trekken. Voor iedere natuurliefhebber is het een waar 
genot om naar deze vogels te kijken, Dankzij de diep gevorkte 
staart zijn ze bijzonder wendbaar. Hun vliegtechniek is totaal 
anders dan van buizerd, eveneens een algemene broedvogel in 
de Oostkantons. Buizerden gaan hoog in de lucht cirkels draai-
en, en speuren daarbij naar het landschap onder hun. Rode 
wouwen gaan wiekend en draaiend op zoek naar een prooi, tij-
dens de broedperiode zijn dat niet zelden jonge kramsvogels, 
die door de wouwen uit de nesten worden geplukt.  

dinsdag 21 april en dinsdag 28 april: van 19u30 tot 22u15 •	
Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

zaterdag 25 april: van 7u30 tot 21u30 - Bustocht Oostkantons•	
Parking kerk H.Hart Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom

Inschrijven : 
26 euro (volw.) of 20 euro (-16 jaar), of 32 euro (geen lid Natuurpunt) op rekening: BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt 
Rupelstreek. Mededeling: cursus Vogels Oostkantons - telefoonnummer - emailadres. 
In het inschrijvingsgeld is deelname aan de bustocht inbegrepen. Info: 0476/39.19.94 of natuur.rupel@skynet.be

TEL DE VOGELS IN JE TUIN TIJDENS 
     HET GROTE VOGELWEEKEND
 
Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde 
appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen 
en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via 
de grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt! In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen meer 
dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015 minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar 
de huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse tuinen. De 
vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven 
van een echte winter en het betere noten-najaar van 2013.
Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden 
andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren 
hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude winterdagen.

Surf naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan 
voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes!
Doe jij ook mee op 17 & 18 januari?

Tekst: Erik De Keersmaecker, Foto Rode Wouw - Raymond De Smet
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Bos N – Kleine Steylen Boom
Tijdens deze wandeling kan je kennisma-
ken met enkele verrassende gebieden in 
het hart van ons rivierenland:  Het Pro-
vinciaal Recreatiedomein de Schorre, Bos 
N, het park van Boom, de Kleine Steylen, 
de oude kleiputten tussen Boom en Ter-
hagen en de Rupel. 
Wie Rupelstreek zegt, denkt automatisch 
aan steenbakkerijen, maar er was veel 
meer. Scheepsbouw en allerlei aanver-
wante nijverheden bloeiden eveneens in 
die periode. En samen met de steenbak-
kerijen, zijn ze praktisch allemaal verdwe-
nen. In het Nautisch Bezoekercentrum 
Rupel, kan je voor of na je wandeling het 
verleden van de streek herbeleven bij 
een prachtige tentoonstelling en je kan 
er ook de film: “De Rupel…opnieuw een 
natuurmonument” bekijken.   
  

Vooraleer je de Rupeldijk opwandelt, 1. 
kan je al enkele infoborden bekijken, 
onder meer een infobord waarop de 
rivier en de visvangst van eertijds 
worden voorgesteld. Tot omstreeks 
1900 waren er bloeiende vissersge-
meenschappen actief, ook langs de 
Rupel. Rumst was zo’n vissersdorp, 
met in die periode zelfs 12 beroeps-
vissers. Watervervuiling betekende 
echter de doodsteek voor de visserij. 
Gelukkig is het tij nu gekeerd en mo-
menteel zwemmen er opnieuw een 
30-tal soorten vissen in de Rupel. 
Gelokt door deze voedselrijkdom 
zijn grijze en gewone zeehond en 
zelfs bruinvis geen ongewone gasten 
meer in de rivier. 

Het provinciaal Recreatiedomein 2. 
de Schorre is ondertussen wereld-
beroemd dankzij het muziekfestival 
Tomorrowland. Tijdens de opbouw 
en duur van het festival is de Schorre 
niet toegankelijk. Sinds de zomer van 
2014 kan de Schorre ook pronken met 
een heus kunstwerk: “One World by 

the people of tomorrow” van Arne 
Quinze. Met onder meer een brug, 
met daarop persoonlijke boodschap-
pen van mensen van over heel de 
wereld. Geniet vanop dit kunstwerk 
van het uitzicht en kijk ondertussen 
even naar de vijvers van de Schorre. 
Naast Canadese gans, Nijlgans en 
boeregans kan je er ook enkele een-
densoorten bekijken. Kuifeenden 

kan je het makkelijkst herkennen, de 
mannetjes hebben immers een mooi 
zwart/wit verenpakje.
Ondertussen ben je in Bos N, een ge-3. 
dempte kleigroeve die voorbestemd 
was als woonuitbreidingsgebied. Ac-
ties van de plaatselijke Werkgroep: 
“Bomen in Boom” zorgden ervoor 
dat het Boomse gemeentebestuur in 
1998 besliste om Put N grotendeels 
om te vormen tot natuurgebied. Put 
N werd Bos N en sinds 2008 is het 
beheer van het 4,5 ha groot gebied 
in handen van Natuurpunt. Vrijwil-
ligers van Natuurpunt hebben hier 
de voorbije jaren gewerkt aan de 
bouw van wandelbruggen over slo-
ten, het plaatsen van infoborden 
en de aanleg van een bewegwijzerd 
wandelpad.  Samen met plaatselijke 
scholen werd aan de rand van Bos N 
een struweel met streekeigen en au-

tochtone struiken aangeplant.  Om 
de 3 jaar wordt het centrale rietveld 
gemaaid. 
Hoge beuken verwelkomen je in het 4. 
park van Boom. Boomklever, boom-
kruiper en grote bonte specht zijn 
er vaste bewoners. Iets dieper in het 
park kom je aan de Bosbeek, de le-
vensader van het park. Wilde eend, 
waterhoen en meerkoet laten er zich 
makkelijk bekijken. Tijdens zomerse 
avonden jagen dwergvleermuis en 
watervleermuis boven de beek en 
vijvers. Holle bomen in het park 
zijn prima woonplaatsen voor deze 
vleermuizen. 
De Kleine Steylen is een kleinscha-5. 
lig landschap, dat gevrijwaard werd 
van kleiontginning. Boerenzwaluwen 
zoeven boven het landschap,  een 
15-tal paartjes wonen in de paar-
denstallen van de manège. Grach-
ten, bomenrijen, hagen, houtkanten 
en poelen kleuren het landschap. 
Natuurpunt plaatste hier nestkas-
ten voor torenvalken, steenuilen en 
kerkuilen. Aan de oude watertoren 
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ga je rechtsaf in de Nachtegaalstraat 
en aan het hekwerk links, volg je het 
wandelpad. 
Vanaf dit kijkpunt heb je een prachtig 6. 
zicht op de kleiputten tussen Boom, 
Reet, Rumst en Terhagen. Een gebied 
dat de laatste decennia een echte 
metamorfose onderging. Naast oude 
baggerputten zijn er pioniersbossen, 
rietvelden, grote vijvers en tiental-
len kleinere poelen, ideale biotopen 
voor riet- en watervogels. In de poe-
len leeft onder meer de zeldzame 
kamsalamander.
Boven een tunnel, sta je op een stuk 7. 
historisch erfgoed. Op het hoogte-
punt  van de steenbakkerijen telde 
de Rupelstreek maar liefst 30 derge-
lijke tunnels. Naarmate de kleiafgra-
ving vanaf de Rupel opschoof naar 
het noorden, vormden hoger gele-
gen straten en steegjes een hinder-

nis en dienden ze ondertunneld te 
worden, om het vervoer van de klei 
van de kleiput naar de steenfabriek 
mogelijk te maken. Tussen de hoog-
opgeschoten wilgen kan je de oude 
fabrieksschouw van steenbakkerij 
Landuyt ontwaren.  

Ecohuis               
’t Kleibrood
De oude hovenierswoning aan de rand 
van het park van Boom onderging een 
grondige renovatie, waarbij ecologische 
bouwtechnieken toegepast werden. Het 
is tevens de thuisbasis voor een infostand 
waarop de projecten en natuurgebieden 
van Natuurpunt beknopt worden voorge-
steld. Ook de tuin is een bezoek waard. 
Zowat alle planten, die Natuurpunt tij-
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dens Behaag..Natuurlijk te koop aan-
biedt, zijn hier te bekijken.  

Nautisch													
bezoekers-         
centrum Rupel
Het Nautisch Bezoekerscentrum focust 
op het thema water en de Rupel als voe-
dings- en transportader, het nautisch ver-
leden van de Rupelstreek en het geres-
taureerde schip Clotilde. 
Het Nautisch bezoekerscentrum is vrij 
te bezoeken van woensdag tot en met 
maandag van 1 april tot en met 31 okto-
ber, van 12.30 uur tot 17 uur. Op dinsdag 
is het gesloten.

Lengte wan-       
deling: 10 km 
Start
Nautisch Bezoekerscentrum Rupel, Hoek 
76 Boom

Toegankelijkheid  
Tijdens grote evenementen , zijn sommi-
ge paden in het Provinciaal Recreatiedo-
mein de Schorre niet toegankelijk. Stevige 
schoenen zijn een aanrader. De paden zijn 
niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Wandelaars met honden zijn welkom, wel 
met hun dier aan de leiband.

Openbaar vervoer
De Lijn: lijn 500 : halte Kapelstraat Boom

Parking
Parking aan Nautisch bezoekerscentrum 
Rupel 

Eten en drinken
Eetcafé ’t Steencaycken, Hoek 76, Boom 
’t Melkhuisje, park van Boom
Brasserie De Schorre, Schommelei 1, 
Boom 

Tip
Deze wandeling volgt grotendeels het 
wandeltraject van de Groene Longenwan-
deling-Kleibroodroute. 
Brochure verkrijgbaar bij Infokantoor Toe-
risme Rupelstreek

Tekst : Erik De Keersmaecker
Foto’s: Werner Van den Bogaert, Fons Van 
den heuvel, Kamiel De Clerck

Info: info@natuurpuntrupelstreek.be
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Paddenraapactie in Aartselaar
Ook in 2015 herhalen de Natuurpunters van Aartselaar 
hun jaarlijkse hulp aan onze amfibieën. Padden, kikkers 
en salamanders maken immers een wezenlijk deel uit 
van onze natuur en zij verdienen dan ook de nodige be-
scherming.
In 2014 konden we bijna  300 amfibieën (gewone pad, 
bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander en 
Alpenwatersalamander) overzetten. Duidelijk minder dan 
topjaar 2013, toen er bijna 700 dieren werden overgezet.  

Maar toch zijn de resultaten van die aard dat het de 
moeite loont  dat we ons ook nu zullen focussen op het 
behoud van deze zo interessante diersoort: de amfibie-
en!

Onze	actie	bestaat	
ook dit jaar uit twee 
delen:

Het plaatsen van paddenschermen en emmers• 
De paddenraapactie in februari en maart• 

Op zaterdag 24 januari vanaf 10 uur zullen we, zoals in 
2014, schermen plaatsen in de Groenenhoek.  Info: zie 
kalender.

In februari en maart organiseren we dan de dagelijkse 
raapacties.

Bij het vallen van de schemering helpen we kikkers, 
padden en salamanders veilig de straat over te ste-
ken op de plaatsen waar geen schermen geplaatst 
staan. Tot ongeveer eind februari is dit reeds van 
18.30 u tot ca. 20.30 u. In maart spreken we af rond 
19 u en wandelen we op en neer tot ongeveer 21 u. 
Voor dageraad worden dan de emmers leeggemaakt.
Alle dieren worden geïnventariseerd. Alleen op deze 
manier hebben we een overzicht over de populaties 
amfibieën en over de evolutie er van.

Dit is een arbeidsintensieve actie en … alle  hulp is dan ook  meer dan welkom! 

Wil je hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met  
Ronny Verelst, 0475/58 55 70 – ronnyverelst@telenet.be
 
We sturen je dan ten gepaste tijde een tabel, waarop je – indien mogelijk – jouw vrije avond(en) en/of ochtend(en) 
kan aanduiden.
We stellen daarna een taakverdeling op, waarbij “nieuwelingen” steeds met een “ancien” kunnen meegaan. 

Namens	Natuurpunt	Aartselaar	en	de	amfibieën,	hartelijk	dank	voor	je	medewerking.

Noteer nu al op je splinternieuwe Natuurpuntkalender 2015:
 Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus 2015: 
	 Wandel-	en	fietsweekend	in	De	Groote	Peel in Nederland (grens Noord-Brabant en Limburg). 
 Leiding: Jan Eulaers.
 Inschrijven kan vanaf april. Hou dus zeker het volgend Rupel.blad in de gaten !!!!!

foto: Gewone pad - Ronny Verelst
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Cursus Uilen
Van alle vogels zijn uilen zeker één van de meest fascinerenden. Als nachtroofvogels zijn ze grotendeels enkel actief tijdens de donkere 
uren en verschijnen ze maar heel af en toe, en dan nog meestal erg toevallig, voor onze ogen.
Het geroep en gekrijs van uilen is zo verbonden met spannende scenes in het bos dat deze dieren een haast mythische betekenis heb-
ben gekregen: de wijze geesten die ons in de duisternis gadeslaan en overdag verborgen in het gebladerte een uiltje knappen.
Omdat uilen in onze contreien ook behoorlijk zeldzaam zijn geworden komen we ze zelfs tijdens natuur- en vogelexcursies amper te-
gen. Het verdwijnen van geschikte leefgebieden en broedplaatsen en de impact van allerlei landbouwtechnieken op de voornaamste 
voedselbronnen (muizen) maakte uilen, aan de top van de voedselpyramide tot erg bedreigde soorten. Gelukkig zorgden grootschalige 
en langdurige beschermacties voor de kerkuil er voor dat die soort het weer redelijk doet, en ook voor de steenuil wordt meer en meer 
actie ondernomen. De bosuil laat ook weer wat meer van zich horen, zelfs in stedelijke parken, o.a. gebruik makend van speciaal voor 
hem gemaakte broedkasten.

Omdat uilen zo’n fascinerende vogels zijn, én omdat vogelwerkgroep ARDEA in 2015 een eerste uilenonderzoek plant in haar wer-
kingsgebied Antwerpen-regio zuid, organiseert Natuurpunt Hobokense Polder met ondersteuning van Natuurpunt Aartselaar een 
korte maar boeiende uilencursus. 

Tijdens twee lessen theorie leren we de voornaamste inheemse uilensoorten beter kennen: veldkenmerken, voorkomen, gedrag, ge-
luid, voedsel, jachttechniek etc. en gaan we in op de actuele problematiek rond uilen. Tijdens twee praktijklessen in de donkere uurtjes 
trekken we het veld, het bos of het park in om te trachten een uil te horen of te zien, en leren we meer over hun sporen, hun biotoop 
en concrete beschermingsprojecten. De locaties worden pas tijdens de cursus bepaald.

Praktisch:
De cursustheorie wordt gegeven door ervaren Natuurpunt-educatie docent Koen Leysen; 
De praktijklessen worden georganiseerd door ARDEA.

Data: 
maandag 16 februari 2015 (theorie 1), maandag 23 februari (praktijk 1), maandag 2 maart (theorie 2), maandag 9 maart (praktijk 3).
Plaats: CC Moretus, Berkenrodelei, Hoboken.
Uur: 19.30 u tot 22.15 u (theorie); 
De praktijklessen kunnen iets vroeger starten of iets later eindigen, dat wordt tijdens de eerste les meegedeeld. 

Inschrijvingen: Deelnameprijs 18 euro voor Natuurpuntleden en 24 euro voor niet-leden te storten op 
     BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding “Uilenncursus”
Meer informatie: Joris van Reusel,  info@jupiter24.be - 0486/83 62 34 of Luc van Schoor, 0494/33 63 09.

 foto: Steenuil - Bart De Schutter
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Agenda Rupelstreek

Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL

De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat. Ook bereikbaar via 
de weg achter de huizen Boomsestraat, 
parking inrijden thv huisnummer 266. 
Of te voet of met de fiets, vanaf de Ru-
peldijk de wandelknooppunten 154 en 
153 volgen. 
Open op zondagen 4 januari, 1 februari 
en 1 maart, van 13u tot 17u  

Info: 03/888.39.44 
of frank_v_d_velde@hotmail.com

10.01 
Niel
WINTERVOGELS IN WALENHOEK
Walenhoek is een prima overwinte-
ringsgebied voor krakeenden, kuifeen-
den, slobeenden en tafeleenden. Ook 
de roerdomp, een schuwe nachtreiger, 
is een vaste overwinteraar. Voor we 
op stap gaan, bekijken we een korte 
powerpoint, waarbij we de vogels van 
Walenhoek voorstellen. Achteraf kan er 
nagepraat worden in de Paardenstal.
zaterdag	10	januari,	13u30	tot	16u
Natuur.huis De Paardenstal, Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat 
Inschrijven: natuur.rupel@skynet.be

24.01
Boom
BELEVINGSMOMENT SCHELDEHELDEN 
Het voorbije jaar werd hard gewerkt 
aan de opmaak van de wandelbrochu-
re: Ontdek de natuur langs de Schelde, 
Rupel en Nete. Kom naar het belevings-
moment en neem alvast een exemplaar 
mee.

zaterdag	24	januari,	11u	tot	13u
Ecohuis ’t Kleibrood
 ’s Herenbaan 129 Boom

Komst vooraf melden: 
natuur.rupel@skynet.be

24.01 
Boom
LEDENAVOND NATUURPUNT RUPEL-
STREEK
Na het aperitief, kan je een geleid be-
zoek brengen aan de oude klampoven. 
Vervolgens kan je aanschuiven aan de 
Breugheltafel, terwijl onze voorzitter de 
activiteiten van het voorbije en het vol-
gende jaar zal toelichten. En net zoals 
vorig jaar wordt de avond afgesloten, 
met een superleuke natuurfotokwis.  
zaterdag	24	januari,	18u	tot	22u
’t Baksteentje, Noeveren 67 Boom
Stort 20 euro op rekening: BE70 0013 
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek
Aperitief, rondleiding en Breugheltafel 
zijn in de prijs inbegrepen.
Andere dranken moeten apart betaald 
worden.
Breng een warme jas mee voor de rond-
leiding in de oude klampoven!

31.01 
Rumst
PADDENSCHERMEN PLAATSEN 
Streefdoel van deze 5de paddenover-
zetactie is het ingraven van 250 meter 
paddenschermen en een 10-tal emmers 
langs de Doornlaarlei en een stukje Lage 
Vosbergstraat.  
Tijdens de middag zorgen we voor be-
legde broodjes, koffiekoeken en warme 
dranken.

zaterdag	31	januari,	9u	tot	14u
Hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat 
Rumst
Als het in deze periode stevig vriest, 
wordt de actie één, mogelijk 2 weken 
uitgesteld.

Mail vooraf even naar ludwig.laureys-
sens@telenet.be

07.02
Rumst/Walem
VOGELS KIJKEN AAN HET BATTEN-
BROEK
Als het volop wintert, staan de vijvers 
van het Battenbroek garant voor een 
opmerkelijke vogelrijkdom. Tafeleenden 
en kuifeenden zijn er vaste overwinte-
raars, soms zitten er ook grote groepen 
smienten. Met een beetje geluk vinden 
we ook enkele brilduikers en nonne-
tjes. 
De wandelafstand bedraagt ongeveer 7 
km

zaterdag	7	februari,	9u	tot	12u	
Wandelbrug Netedijk, bereikbaar via 
Rumst centrum, volg Netebruggen 

Deelname melden: 
natuur.rupel@skynet.be
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21.02 
Boom
OP	STAP	DOOR	BOS	N,	HET	PARK	VAN	
BOOM EN DE KLEINE STEYLEN
De wandeltip in dit vernieuwd Rupel.
blad is onze gids tijdens deze landschaps-
wandeling door de Schorre, het Bos N, 
het park van Boom, het landschap van 
de Kleine Steylen en de oude kleiputten 
tussen Boom en Terhagen. De wandel-
afstand bedraagt ongeveer 10 km. Als je 
zin hebt, kan je daarna nagenieten van 
de gezelligheid van ’t Steencaycken bij 
het avondeten. 
zaterdag	21	februari,	14u	tot	17u
Nautisch bezoekerscentrum, Hoek 76 
Boom
Deelname wandeling/avondeten 
vooraf melden: 
natuur.rupel@skynet.be

14.03
Blaasveld/Klein-Willebroek
LUISTEREN NAAR SPECHTEN EN KIJKEN 
NAAR AALSCHOLVERS
Midden maart is spechtentijd, de vo-
gels zijn nu bijzonder actief en u nu 
het grootst. Het Blaasveld Broek is met 
voorsprong het spechtengebied in ons 
rivierenland en hier hebben we dan ook 
de beste kans om de vogels te horen en 
te bekijken. Het Broek de Naeyer is dan 
weer, met ongeveer 100 broedpaartjes, 
een topgebied voor aalscholvers.  

zaterdag	14	maart,	8u30	tot	16u
Kerk H.Hart Boom Antwerpsestraat - 9u 
parking Broekstraat Blaasveld. 
Afspraak namiddagexcursie omstreeks 
13u30 aan de Stuyvenbergbaan. 
Deelname vooraf melden: 
natuur.rupel@skynet.be

28.03 
Reet
OP STAP NAAR DE STEENUILTJES
Na een infomoment over het leven van 
steenuiltjes, maken we een avondlijke 
wandeling langs smalle veldwegjes, 
waarbij we op zoek gaan naar roepende 
steenuilmannetjes.
Eind maart kunnen de avonden nog 
behoorlijk koud zijn. Warme kledij, een 
paar stevige stapschoenen en een fluo-
vestje zijn aanraders.   

zaterdag	28	maart,	19u	tot	21u30
Trefcentrum Oud gemeentehuis, Laar-
straat 21 Reet

Deelname vooraf melden: 
natuur.rupel@skynet.be

25.04 
Oostkantons
BUSTOCHT NAAR HET NATIONALPARK 
HOHES VENN-EIFEL
Tijdens de voor- en namiddagwande-
ling kan je genieten van prachtige land-
schappen, waarbij rode wouwen en 
buizerds ons geregeld voorbijglijden. 
Andere doelsoorten zijn grote gele 
kwik, waterspreeuw, grauwe klauwier, 
geelgors en hopelijk als toemaatje vis-
arend of zwarte ooievaar.
Deze bustocht maakt deel uit van de 
cursus: Vogels kijken in de Oostkantons, 
maar wordt ook opengesteld voor an-
dere natuurliefhebbers. Vooraleer we 
de terugrit aanvatten, maken we een 
stop aan bij een plaatselijk eetcafé, zo-
dat je na je thuiskomst nog rustig kan 
nagenieten.

zaterdag	25	april,	7u30	tot	21u30
Parking kerk H.Hart (A12) Antwerp-
sestraat/Eikenstraat Boom

Stort 17 euro (volw.) of 10 euro (-16 jari-
gen) op rekening  BE70 0013 5986 4925 
van Natuurpunt Rupelstreek. 

Mededeling: 
Bustocht Oostkantons, aantal personen, 
telefoonnummer en emailadres.

Voor kinderen
Terwijl het buiten misschien stevig 
wintert,	gaan	we	in	het	warme	Natuur.
huis de Paardenstal op zoek naar  sche-
deltjes en botjes van muizen. Om die te 
vinden,	moeten	we	wel	enkele	braak-
ballen uit elkaar frutselen. 

Als je nooit een braakbal van dichtbij 
gezien	hebt,	dan	is	dit	het	moment	om	
daar verandering in te brengen.

Waar die braakballen vandaan komen 
en	 hoe	 wij	 ze	 verzamelen,	 en	 vooral	
wat	erin	zit,	dat	kom	je	allemaal	te	we-
ten,	tijdens	dit	supertof	pluismoment.

Vergeet	vooral	niet,	om	je	mama,	papa,	
oma of opa mee te brengen!

woensdag	 4	 februari,	 van	 14u	
tot 16u
Natuur.huis	 de	 Paardenstal,	 Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat

Inschrijven verplicht: 

natuur.rupel@skynet.be

05.03
Niel
VOGELWERKGROEP RUPEL
Vrijdag 31 oktober vierden we de geboorte 
van Vogelwerkgroep Rupel. Een boreling 
met stevige fundamenten, met al langlo-
pende projecten voor kerkuil, steenuil, to-
renvalk, slechtvalk en zwaluwen. Nieuwer 
zijn projecten voor visdiefjes en lepelaars. 
Daarnaast zijn er tellingen van trekvogels 
aan Trektelpost Noordelijk eiland,  over-
winterende watervogels langs de Rupel, 
de Schelde, de Benedenvliet en in Walen-
hoek.
Ander streefdoel is een maandelijks aan-
bod aan vogelkijktochten, waarbij na-
tuurgebieden dichtbij of verderaf bezocht 
wordt. Iederéén is welkom bij Vogelwerk-
groep Rupel, voorwaarde is wel dat men 
interesse heeft voor het vogels kijken en 
de bescherming van onze vogels.
donderdag	5	maart,	19u30	tot	21u30
Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat 
Meld vooraf je komst: 
natuur.rupel@skynet.be

Bekijk	alle	activiteiten	op	www.natuurpuntrupelstreek.be
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Agenda Aartselaar

24.01
Groenenhoek
PADDENSCHERMEN PLAATSEN
Traditioneel plaatsen we paddenscher-
men op een stuk van de Groenenhoek, 
waar we elk jaar tientallen padden, kik-
kers en salamanders overzetten. 
zaterdag	24	januari,		10u	tot	14u
Groenenhoek, 115 te Aartselaar. 
Meebrengen: warme kledij, warme 
laarzen, werkhandschoenen, eventueel 
een spade, ...  ’s Middags voorzien we 
gratis soep met brood. Bij hevig vries-
weer wordt deze activiteit verschoven 
naar een later moment.
Contacteer ronnyverelst@telenet.be

21.02
Reukenspad
NATUURBEHEER IN DE REUKENS
Natuurgebied De Reukens werd in okto-
ber jl. officieel opengesteld. Dit gebied 
wordt beheerd door het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB). Als Natuurpunt 
kunnen we echter ons steentje bijdra-
gen. Op ons advies werden twee rijen 
knotwilgen aangeplant. Knotwilgen 
vereisen onderhoud. De scheuten op 
de stam dienen verwijderd te worden, 
zodat de groeikracht gaat naar de tak-
ken op de knot zelf. Dit is  een eenvou-
dig, maar arbeidsintensief werkje. Maar 
vele handen maken het werk licht. Kom 
dus  zeker helpen. Met het snoeihout 
maken we enkele houtmijten, die tal 
van diertjes schuil- en nestgelegenheid 
kunnen bieden.
zaterdag	21	februari,	9.30u	tot	12.30u
Reukenspad (aan rustbank op het zijpad 
van de Langlaarsteenweg), Aartselaar. 
Wij voorzien boomzagen, bijlen, tak-
kenscharen. Heb je zelf zulk gereed-
schap, breng het dan mee, alsook 
werkhandschoenen en stevig schoeisel.  
Omstreeks 11 u: gratis koffiekoeken en 
koffie. 
Info: 
luk.smets@telenet.be -0477/66 94 32

25.02 en 06.03
Aartselaar
OP ZOEK NAAR STEENUILTJES
We gaan dit voorjaar weer met alle ge-
ïnteresseerden op zoek naar steenuilen. 
We deden dat enkele jaren geleden ook 
al. We willen de vogels opnieuw inven-
tariseren en kijken of ze Aartselaar nog 
appreciëren als woongebied. We inven-
tariseren ’s avonds, want steenuilen 
slapen overdag! We geven je zeker heel 

13.02
Zaal De Hamer
LEDENAVOND NATUURPUNT AARTSE-
LAAR
We maken er een feestelijke avond van. 
We verwelkomen je graag met een ape-
ritief.
Daarna smullen we van een heerlijke 
paellaschotel. 
We maken ook tijd vrij om onze voorbije 
activiteiten van 2014  te belichten. Dank 
zij de moderne technieken maken we er 
een mooie diavoorstelling van. En we 
laten je ook al even "proeven" van ons 
verder aanbod in 2015. We sluiten de 
avond af met een lekker dessertje met 
koffie/thee.
vrijdag	13	februari,	18.30u	tot	22u
Zaal De Hamer, della Faillelaan (tegen-
over het Cultureel Centrum) Aartselaar. 
Parkeren op de parking van het Cultu-
reel Centrum !!!
Inschrijven noodzakelijk door het deel-
namebedrag van 15 euro p/p te storten 
op rekening BE88 9799 7675 4841 van 
Natuurpunt Aartselaar ten laatste 6 fe-
bruari  met vermelding: "Ledenavond”. 
Dranken (wijnen, bieren en frisdranken) 
worden ter plekke afgerekend.

10.02
Parochiaal Centrum
NATUUR IN JE TESTAMENT
Je kan Natuurpunt opnemen als goed 
doel in je testament. Het systeem van 
duolegaten is erg belangrijk. Hierbij 
worden zowel je erfgenamen als het 
goede doel waaraan je nalaat, er beter 
van. Zeker verre familieleden of men-
sen met wie je geen familieband hebt, 
betalen zonder deze formule torenhoge 
successierechten.

dinsdag	10	februari,	14u	tot	16u
Parochiaal Centrum, Zaal Laïs, Baron 
Van Ertbornstraat 7 Aartselaar
Spreker: Joost Verbeke

Gratis toegang, inclusief koffie en taart 
tijdens pauze
Inschrijven ten laatste 7 februari bij 
luk.smets@telenet.be - 0477/66 94 32
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wat mondelinge informatie over steenui-
len. We stappen en rijden naar de vermoe-
delijke broedplaatsen. 
woensdag 25 februari en vrijdag 6 maart, 
van 19.30 u tot 21.30 u
Parking Gemeentelijk Sportcentrum, Kleis-
traat, Aartselaar

Deelname melden aan luk.smets@telenet.
be - 0477/66 94 32

28.02
Zinkvalstraat
ZWERFVUIL OPRUIMACTIE
Al enkele jaren ruimen we zwerfvuil in 
de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van-
af de lichten aan Helst/Groenenhoek 
tot aan de grens met Hemiksem. Kom 
ook deze keer een handje toesteken! 
Je houdt zo immers mee je gemeente 
schoon! Wij zorgen voor vuilzakken, 
grijpstokken en fluo-veiligheidsvestjes.
zaterdag	28	februari,	van	10	u	tot	
11.30 u
Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cley-
dael), Aartselaar 
Werkhandschoenen en stevig schoeisel 
of laarzen zijn aan te raden.
Info bij ronnyverelst@telenet.be - 
0475/58 55 70

22.03
Meetjesland
MEETJESLAND EN LEMBEEKSE BOSSEN
In de voormiddag verkennen we het 
krekengebied van het Meetjesland 
o.l.v. Bart Vandevoorde, voorzitter van 
Natuurpunt Meetjesland. Een prachtig 
waterrijk (en dus ook vogelrijk) natuur-
gebied ten noorden van Eeklo. Namen 
als St-Jan in Eremo, St-Laureins klinken 
vogelaars allicht bekend in de oren. 
Wandelafstand: 5 km.
Na de picknick verplaatsen we ons naar 
de Lembeekse bossen, een boscomplex 
ten oosten van Eeklo van ca 305 ha. Een 
mooi gebied om een pittige wandeling 
te maken van ca 6 km.

zondag	22	maart,	van	8.45	u	tot	18	u
Parking onder viaduct aan Zaal 't Spant, 
Boomsesteenweg 335 Wilrijk. 
Kostendelend samenrijden (7 eurocent/
km). 
Deelnamegeld: 2 euro p/p (ter plekke af 
te rekenen)
Meebrengen: picknick, verrekijker, laar-
zen !!!, warme kledij.
Inschrijven voor 20 maart bij luk.
smets@telenet.be - 0477/66 94 32

Voor kinderen
BEVERWANDELING 
In  Klein-Willebroek wonen sinds enkele 
jaren bevers in het natuurgebied. Het 
water wordt er schoner, bevers bouwen 
daar een woning en zelfs een otter is er 
al gezien!
In palenkastjes zoeken we naar “doe-op-
drachtjes” en komen meer te weten over 
de leefgewoonten van deze waterdieren, 
wat ze eten, waar ze wonen en waar hun 
kleintjes worden geboren. We luisteren 
naar vogels en komen zeker ook bij een 
broedkolonie aalscholvers. Misschien zijn 
ze al hun nest aan ’t bouwen!

woensdag 25 maart, van 13.45 u tot 16 u
Parking Cultureel Centrum, della Faillel-
aan 34 Aartselaar 
Kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ou-
ders zijn welkom

Gratis, maar inschrijven bij 
Hilde Janssens, hiljans@hotmail.com  
03/887 36 45
of 
Ria Thys, ria.thys@telenet.be 
03/289 73 66

29.03
Cleydaelhof
WANDELING IN HET CLEYDAELHOF
Het wintergevoel is stilletjes aan het 
verdwijnen. Voor echte lente is het nog 
een beetje vroeg maar aan een wande-
ling in het Cleydaelhof kunnen we ons 
al opwarmen. Het Cleydaelhof is een 
gebied van ca 30 ha groot dat eigendom 
is van de overheid waar wandelpaden 
werden voorzien. Het is een stuk bos 
waarin je zowel de oude beheersvorm, 
die meer gericht was op produktie van 
hout, als de meer moderne aanpak, via 
een bosbeheersplan, kan zien. 
zondag	29	maart,	10u	tot	12u
Parking Cleydaelhof in de Zinkvalstraat 
tegenover het kasteel Cleydael. 
Meebrengen: wandelschoenen of laar-
zen bij nat weer. Het terrein is niet ge-
schikt voor rolstoelgebruikers.
Meer info bij 
Johan Herreman -  03/887 27 98

Bekijk	alle	activiteiten	op	
www.natuuraartselaar.be
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2620 Hemiksem 1

8/5071
Erkenningsnummer P005676

Afgiftekantoor : 2620 Hemiksem 1
Verantwoordelijke uitgever : Erik De Keersmaecker
    Peter Benoitplein 18
    2627 Schelle

zaterdag 24 januari: PADDENSCHERMEN PLAATSEN
10u Groenenhoek, 115 Aartselaar. 

dinsdag 10 februari, NATUUR IN JE TESTAMENT
14u  Par. Centrum, Zaal Laïs, Baron Van Ertbornstraat 7 

vrijdag 13 februari: LEDENAVOND NATUURPUNT AARTSELAAR
18.30u Zaal De Hamer (t.o. CC), della Faillelaan Aartselaar

zaterdag 21 februari NATUURBEHEER IN DE REUKENS
9.30u Reukenspad, Aartselaar. 

woensdag 25 februari OP ZOEK NAAR STEENUILTJES
19.30u Parking Sportcentrum, Kleistraat, Aartselaar

vrijdag 6 maart, OP ZOEK NAAR STEENUILTJES
19.30u Parking Sportcentrum, Kleistraat, Aartselaar

zaterdag 28 februari, ZWERFVUIL OPRUIMACTIE
van 10u Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar 

zondag 22 maart, MEETJESLAND EN LEMBEEKSE BOSSEN
8.45u Parking viaduct 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. 

woensdag 25 maart, BEVERWANDELING
13.45u Parking CC, della Faillelaan 34 Aartselaar 

zondag 29 maart, WANDELING IN HET CLEYDAELHOF
van 10u Parking Cleydaelhof in de Zinkvalstraat 

Natuur.kalender Aartselaar

zaterdag 10 januari, WINTERVOGELS IN WALENHOEK
13u30 Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

zaterdag 24 januari, BELEVINGSMOMENT SCHELDEHELDEN 
11u Ecohuis ’t Kleibrood, ’s Herenbaan 129 Boom

zaterdag 24 januari, LEDENAVOND RUPELSTREEK 
18u ’t Baksteentje, Noeveren 67 Boom

zaterdag 31 januari, PADDENSCHERMEN PLAATSEN 
9u Hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst

woensdag 4 februari, UILENBRAAKBALLEN PLUIZEN 
van 14u Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

zaterdag 7 februari, VOGELS KIJKEN AAN HET BATTENBROEK
9u Wandelbrug Netedijk, bereikbaar via Rumst centrum 

zaterdag 21 februari, BOS N, HET PARK BOOM, KLEINE STEYLEN
14u Nautisch bezoekerscentrum, Hoek 76 Boom

zaterdag 14 maart, SPECHTEN EN AALSCHOLVERS
8u30 Kerk H.Hart Boom Antwerpsestraat 
9u parking Broekstraat Blaasveld. 

zaterdag 28 maart, OP STAP NAAR DE STEENUILTJES
19u Trefcentrum Oud gemeentehuis, Laarstraat 21 Reet

zaterdag 25 april, NATIONALPARK HOHES VENN-EIFEL
7u30 Parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat Boom

Natuur.kalender Rupelstreek


