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

Coverfoto 
Kleine zilverreiger
(Fons Van den heuvel)

Lid worden
Stort 27 euro op bankrekening: 
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt 
Dan bent u lid tot eind 2016 
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 0013 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 periode oktober 2015 - april 2016: 
enkel de eerste zondag van de maand (13u - 
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: 
Vogel.nieuws, de nieuwsbrief van Vogel-
werkgroep Rupel

Vormgeving Rupel.blad: Fried Happaerts
Oplage: 1640 ex.

Goede voornemens…
De eindejaarperiode en de start van een 
nieuw jaar zijn periodes dat mensen       
elkaar het beste toewensen en ieder van 
ons heeft dan ook wel een lijstje goede 
voornemens in zijn of haar gedachte. 
Meestal zitten daar ook dingen bij die 
men naar de achtergrond verdrongen 
heeft. Als actieve vrijwilligers bij Natuur-
punt hebben we ook zo’n lijstje goede 
voornemens. En wanneer we de dingen 
die we graag zouden doen gaan oplijsten, 
blijkt dat een lang lijstje te zijn, we moe-
ten dus selectief zijn. Maar gelukkig staan 
we er niet alleen voor. De voorbije jaren 
hebben we immers een stevig netwerk 
opgebouwd van partners die ons wel wil-
len helpen om dingen te realiseren. 
De renovatiewerken die in september 
door enkele vrijwilligers aan Natuur.huis 
de Paardenstal werden opgestart, hebben 
voor een stevige boost voor het Natuur.
huis gezorgd. Inmiddels wordt er zelfs in 
2 werkgroepen nagedacht en worden er 
plannen gemaakt over toekomstprojec-
ten voor het gebouw en de omgeving. 
Het gebouw langs de Boomsestraat in 
de Nielse wijk Hellegat, dat eigendom is 
van de gemeente Niel heeft dan ook heel 
wat potenties en die zijn mede door het 
succes van de Klinkaartroute steeds meer 
onder de aandacht gekomen. 
Anderzijds is het ook zo, dat renovatie-
werken absoluut noodzakelijk te zijn, het 
gebouw is inmiddels bijna 100 jaar oud 
en de tand des tijds heeft er zich duidelijk 
laten voelen. Om het gebouw 
te bewaren voor de toekomst 
moet er dus gewerkt worden 
en is het dan ook bijzonder 
verheugend om vast te stellen, 
dat vele partners daarbij willen 
helpen en mee aan de kar wil-
len duwen, in de eerste plaats 
de gemeente Niel, eigenaar van 
het gebouw.
Samen met de gemeente 
Niel wil Natuurpunt dan ook              
fungeren als kartrekker voor 
herstelprojecten, waarbij een 
duurzame toekomst van het ge-
bouw een belangrijk streefdoel 
is. Andere partners die daarbij 
willen helpen zijn: Regionaal 
Landschap Rivierenland, Toeris-
me Rupelstreek, Erfgoed Rupel 
en de vrijwilligers van het Niels 
Erfgoed Archief. 
Een ander streefdoel is het          
activeren van onze vrijwilligers 
voor het Natuur.huis. Een eer-
ste geslaagd overleg, met 20 
deelnemers had plaats op don-

derdag 10 december en we zijn bijzonder 
blij dat Diederik De Wit, de nieuwe afde-
lingscoach van Natuurpunt ons daarbij 
wil helpen. 
Ondertussen denken we er ook over na 
om de openingsdagen van het Natuur.
huis tijdens de zomerperiode (mei-sep-
tember) uit te breiden. Momenteel is 
het Natuur.huis in die periode enkel op 
zondag open, en we willen dat uitbreiden 
met de zaterdag. Daarvoor hebben we 
echter extra vrijwilligers nodig. 
Heb jij interesse, om in die periode ook 
enkele dagen het Natuur.huis op te hou-
den, laat het ons dan even weten, via: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Ook tijdens de komende maanden wordt 
er verder gewerkt in het Natuur.huis. 
Werken die op ons to-do lijstje staan, 
zijn: het vervangen van de oude, houten 
ramen en het behandelen van het hout-
werk tegen houtworm. En daarna willen 
we de toiletruimte en de ontmoetings-
ruimte een opknapbeurt geven. We ho-
pen daarmee klaar te zijn tegen de vol-
gende zomerperiode.

Tot slot, welkom in Natuur.huis de Paar-
denstal, tijdens een of meerdere van 
onze activiteiten en vooral op onze jaar-
lijkse ledenavonden. 

Erik, 
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek
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	 	 	 Total	Raffinaderij	Antwerpen	bekroont			 	
	 project	kunstwand	oeverzwaluwen	op	dukdalf	27
Tijdens het voorjaar van 2015 werd 
door vrijwilligers van Natuurpunt Rupel-
streek hard gewerkt aan de bouw van 
een kunstwand voor oeverzwaluwen. 
Oeverzwaluwen zijn koloniebroeders 
die nestgangen graven in steile oevers 
of zandwanden. Op het hoogtepunt van 
de kleiontginningen in de Rupelstreek 
moet de oeverzwaluw er nog een talrijke 
broedvogel geweest zijn. De zandwanden 
op het Noordelijk eiland waren eveneens 
prima broedplaatsen voor oeverzwalu-
wen. De voorbije jaren werd echter een 
stelselmatige achteruitgang van het aan-
tal broedparen vastgesteld, belangrijkste 
oorzaak was de terugkeer van de vos. 
Vossen zijn bijzonder intelligente dieren, 
die geduldig gang na gang uitgraven om 
de jonge oeverzwaluwen uit de nesten te 
halen als voedsel voor hun jongen. 
Om de oeverzwaluw als broedvogel te 
behouden en predatie door de vos te ver-
mijden, zoeken natuurbeschermers naar 
oplossingen, ook in onze buurlanden. De 
kunstwand die in Engeland door The Sand 
Martin Trust ontwikkeld werd, bleek daar 
bijzonder succesvol te zijn. Voor Natuur-
punt Rupelstreek was dit een stimulans 
om eveneens een dergelijk project op 
te starten en dukdalf 27, een grote con-
structie in de Rupel schuin tegenover de Tekst: Erik De Keersmaecker -Foto’s: Adrie Luijks

kade van Niel leek ons de beste locatie. 
Dukdalf 27 is immers onbereikbaar voor 
predatoren en ook voor vandalen. Na 
het akkoord en met de hulp van Water-
wegen en Zeekanaal, eigenaar van de 
dukdalf, werd de kunstwand op 6 mei 
op de dukdalf geplaatst. 

een welgekomen steun
De aankoop van het materiaal, nodig 
voor de bouw van de kunstwand, werd 
gefinancierd door Natuurpunt Rupel-
streek. Dit bracht Jurgen Rombaut, vrij-
williger bij Natuurpunt, op het idee om 
het project in te dienen bij zijn werkge-
ver: Total Raffinaderij Antwerpen. Het 
bedrijf biedt immers steun aan sociale 
initiatieven waarvoor Total-personeels-
leden zich belangeloos inzetten. Jaar-
lijks bekroont een comité, bestaande 
uit vertegenwoordigers van het ma-
nagement en de communicatiedienst 
van het bedrijf, 8 projecten van werkne-
mers met een financiële steun van 500 
euro per project. 
We zijn bijzonder verheugd dat het 
project “Kunstwand oeverzwaluwen op 
dukdalf 27” bekroond werd, de financiële 
steun is immers  meer dan welkom.
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4 Zeehonden in de Rupel en de Schelde

De voorbije maanden was de gewone 
zeehond een regelmatige gast in de 
Schelde en de Rupel. De reeks startte op 
26 augustus, met de waarneming van 
een gewone zeehond in de Schelde ter 
hoogte het veer naar Rupelmonde door 
Veerle Heyman. Een week later, op 2 sep-
tember kregen we een bericht van Theo 
Claessens, kanovaarder uit Niel en in zijn 
bericht vertelde hij dat hij een zeehond 
had zien zwemmen ter hoogte van boeien 
R2 en R4 in de Rupel. Op 24 september 
opnieuw een waarneming, dit keer door 
Sandra, veervrouw op de veerboot Schel-
le/Wintam. Zij zag een zeehond de Ru-
pel opzwemmen. De waarnemingen van 
Theo en Sandra werden in www.waarne-
mingen.be ingegeven als Zeehond spec., 
omdat het toen nog onduidelijk was, of 
het een gewone zeehond of een grijze 
zeehond betrof. 
Zaterdag 3 oktober was het opnieuw 
prijs, de trektellers van Trektelpost Noor-
delijk eiland zagen een gewone zeehond 

voorbijzwemmen in de Rupel. Het dier 
zwom stroomafwaarts in de richting van 
de Schelde. Een half uurtje later werd 
waarschijnlijk dezelfde zeehond opge-
merkt door vrijwilligers van Natuurpunt 
aan de infostand op de Rupeldijk bij het 
Noordelijk eiland, toen zwom de zeehond 
in de Schelde stroomafwaarts richting 
Antwerpen. Op 11 oktober zelfs 2 waar-
nemingen van een zeehond in de Rupel, 
waarschijnlijk ging het om hetzelfde dier. 
Om 9u50 zagen Frans en Kris uit Aartse-
laar, een zeehond zwemmen in de buurt 
van de veerboot en om 15u20 zag veer-
vrouw Sandra opnieuw een zeehond de 
Rupel stroomopwaarts zwemmen.
En maandag 12 oktober konden de vogel-
kijkers van Trektelpost Noordelijk eiland 
de zeehond bijzonder goed bekijken en 
er zelfs enkele foto’s van maken, toen 
het dier ter hoogte van de oude sluis van 
Wintam zwom en toen bleek met zeker-
heid dat het dier een gewone zeehond 
was. Tekst: Erik De Keersmaecker

Opnieuw zeehonden in onze rivieren…

Voor de eerste waarneming van een zeehond in de Rupel was het 
wachten tot juli 1996, toen een gewone zeehond gezien werd aan de 
Rupelmonding en nu lijkt het er dus sterk op dat zeehonden regelma-
tige bezoekers worden van de Rupel en de Schelde. 
Het leefgebied van de gewone zeehond situeert zich voornamelijk 
in de Waddenzee en in het Deltagebied (Ooster- en Westerschelde). 
Voor de Belgische kust worden ook regelmatig gewone zeehonden 
waargenomen. De dieren die in de Rupel en de Schelde worden 
waargenomen zijn afkomstig van de populatie in de Westerschelde. 
De dieren zwemmen met het getij mee en kunnen op die manier op 
korte tijd grote afstanden afleggen. Voedsel is ook geen probleem, 
door de betere waterkwaliteit is er meer vis in de rivieren aanwezig. 
Het aantal zeehonden in de Westerschelde is de afgelopen jaren flink 
gestegen. Dat blijkt uit tellingen van Stichting A Seal in samenwerking 
met de Schorrenwerkgroep Galgenschoor – Groot Buitenschoor van 
Natuurpunt. Uit die tellingen blijkt dat sinds 2010 het aantal getelde 
zeehonden bijna verdubbeld is van 80 naar 156 dieren in 2014. 

Gewone zeehond in de Rupel – Kris De Keersmaecker

Zeehonden in het    
Deltagebied
Rond 1930 kwamen immers in alle, toen 
nog open zeearmen van het Deltagebied 
nog honderden zeehonden voor. In 1958 
was het echter onherroepelijk gedaan, 
een onmeedogenloze jacht en een gigan-
tische watervervuiling hadden hun tol 
geëist. Merkwaardig genoeg, vervulde 
het polderdorpje Doel toen een opmer-
kelijke rol in het verdwijnen van de zee-
hond in de Westerschelde. 
Doel was immers het centrum van de 
zeehondenjacht. Aan boord van grote 
jachten, werd er vooral door rijke Ant-
werpenaren intensief gejaagd op zee-
honden. Trefpunt voor de jagers was het 
voormalige hotel-restaurant: De Jagers-
rust. Het gebouw werd inmiddels afge-
broken, net zoals vele andere woningen 
in Doel.
Omstreeks 1950 werd het aantal zeehon-
den in de Westerschelde tussen Vlissin-
gen en Doel nog geschat op 300 exempla-
ren. Zeehonden werden toen beschouwd 
als ongedierte. En er werd onmeedogen-
loos op gejaagd. Voor ieder geschoten 
dier kreeg men zelfs een premie bij de 
lokale politie. Als bewijs werd de rech-
terpoot van het dier afgesneden. Aan 
boord van de schepen werden de dieren 
gestroopt, enkel de pels en de traan had 
enige waarde, de rest werd gewoon over-
boord gegooid. De traan werd gebruikt 
als machinaal smeermiddel. 
In 1958 was het dan ook definitief ge-
daan met de zeehond in de Schelde, 
ironisch genoeg kregen ze toen een wet-
telijke bescherming. Het zou wel 30 jaar 
duren voor er opnieuw zeehonden in de 
Schelde werden waargenomen. 

Gewone zeehond – Hugo Willocx
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Najaarstrektellingen	Noordelijk	eiland	2015

Soms lijkt het als wachten op de komst 
van de Sint, met die nuance dat het span-
nender is, het twee maanden lang duurt 
en dubbele cadeaus niet moeten worden 
ingeruild, want meer is beter. Net als het 
voorgaande najaar vond het gros van de 
trektellingen plaats gedurende de tiende 
en de elfde maand.  
De trektelbuit van augustus was snel ver-
deeld. Er werd 5 dagen geteld, wat resul-
teerde in 460 gepasseerde vogelzieltjes. 
Ook in september werd geen schat opge-
graven. Deze maand snelden op 9 telmo-
menten 3.500 snaveltjes over het eiland. 
In oktober moest de Sint wel volop aan 
de bak om de trektellers gelukzaligheid te 
schenken, 23 teldagen leverden 92.636 
onderstaartdekveren op.  
Toen oktober nog in zijn kinderschoenen 
stond, primeerde wind uit zuid en west. 
Vanaf de tweede decade, wanneer de 
trek naar zijn hoogtepunt gaat, stond 
het trekgat uit het noordoosten open 
gedurende een tiental dagen. Trekvogels 
met de wind in de pennen vliegen hoog, 
erg hoog, wat een domper op de visueel 
waarneembare stipjes zette. Menig trek-
teller, maar niet in Wintam, jammerde 
zich een breuk aan trek die hierdoor re-
delijk hoog zat. De derde decade van ok-
tober overheerste wind uit zuid, en dus 
tegenwind, wat de vogels lager doet vlie-
gen, wat de tellingen ten goede kwam. 
Het werd er echter niet kouder op, wat 
dus nefast was voor een echte plotse op-
leving in zangvogeltrek. Ook november 
was warm met overheersend zuidenwin-
den en bracht geen grondvorst met zich 
mee, 8 telsessies zorgden samen voor 
31.447 paar vleugels.  

Bij de roofvogels waren er geen uitschie-
ters. Buizerd stelde weer teleur, als er al 
een aangekondigde “bus” buizerds door-
kwam, klapwiekten de klauwen veel te 
oostelijk door, met enkel in Limburg be-
hoorlijke aantallen.  Op 27 teldagen, met 
buizerd in de kijker, werden 323 streepjes 
gezet in de notitieboekjes.  
Ter vergelijking : boven trektelpost De 
Maten in Limburg werden op 11 en 12 
oktober respectievelijk 216 en 289 stuks 
van dergelijk geklauwd pluimvee ge-
turfd, wat diezelfde dagen respectievelijk 
slechts 35 en 45 scherpe snaveltjes boven 
Wintam opleverde. Visarend schoof zes-
maal over het eiland, met een correctie 
voor een exemplaar dat eind september 
een drietal keer werd waargenomen, wat 
normaal is. 
Van de wespendief, traditioneel een vroe-
ge trekker in de periode augustus/sep-
tember, werd 42 keer het kenmerkende 
ondervleugelpatroon en vliegwijze gade-
geslagen. Bruine kiekendief deed het niet 
bijzonder schitterend met 41 silhouetten. 
De kleine tovenaar of smelleken werd 8 
keer onderschept dit jaar, doorgaans zich 
reppend als een hazewind. De sperwer 
vermoeide zich niet dit jaar, met op 18 
teldagen 85 van deze mussenklampers. 
Op 14 dagen trokken torenvalken het ei-
land over, wat 31 exemplaren opleverde. 
Rode wouw werd 5 keer uit het zwerk ge-
keken. Blauwe kiekendief scoorde met 6 
exemplaren één punt meer. De wonder-
mooie verschijning van velduil werd vijf 
keer opgemerkt, allen in oktober.
Elk jaar zijn er wel opmerkelijke waar-
nemingen, records die worden aange-
scherpt, soorten met invasie-achtige al-
lures. Op 1 oktober werden 907 ganzen 

opgemerkt, de meesten te ver voor de-
terminatie, wellicht vaak kolganzen, 17 
oktober leverde dan weer een lijsterdag 
op met 2.899  lijsters, meestal koperwie-
ken en enkele honderden kramsvogels.  
Pimpel- en zwarte mees trokken graag op 
26 en 27 september met respectievelijk 
149/94 en 80/181 exemplaren. Op 8 no-
vember was het de beurt aan de goud-
plevier of “Golden dart”. Met z’n 307 
scheurden ze pijlsnel zuid in een nieuw 
dagrecord. Overige dagrecords werden 
verbroken door spreeuw (7.834 op 24 ok-
tober), houtduif (8.100 op 8 november) 
en velduil (2 op 30 oktober). Ooievaar 
had niet z’n topdag zoals vorig jaar. Op 26 
september migreerden 39 sierlijke hoog-
spanningsmastbroeders over het Noor-
delijk eiland. 
Schaarsere veerpartijen die tegen de 
lamp vlogen, waren: buidelmees, appel-
vink, Europese kanarie, beflijster, baard-
man, kruisbek, purperreiger, goudvink, 
zwarte ooievaar, dwerggors en sneeuw-
gors. Ook de passage van enkele rosse 
vleermuizen en gewone zeehonden luis-
terden de trektellingen dit jaar op.  
Net zoals de vorige jaren was het een erg 
aangenaam en warm najaar.  De trektel-
lers ondervonden weinig of geen hinder 
van koude en keerden getaand en vol-
daan de trektelmodus de rug toe. 
Voor wie de exacte gegevens wil nalezen, 
kan terecht op www.trektellen.nl, door-
klikken naar België/ Noordelijk eiland, 
Wintam.
Wij danken wederom de voltallige trek-
telcrew, gebiedsbezoekers, geïnteres-
seerden en uiteraard al het gevederd 
moois dat ons, trektellers, zo vele geluk-
kige momenten heeft geschonken. 
Op naar het volgende trekteljaar!   

Tekst: Wouter Van Assche
Foto’s: Kris De Keersmaecker

Trektellers op het Noordelijk eiland

Baardman
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Dag van de Natuur  
knotwilgen knotten 
in oude vloeibeemd 
Doorgaans kunnen we bij een knot-ac-
tie tijdens de Dag van de Natuur     re-
kenen op een grote groep vrijwilligers, 
waarbij de dubbele cijfers steeds vlot 
gehaald worden. Dit jaar was het an-
ders, 7 vrijwilligers stonden klaar om 
een rij knotbomen te knotten in de 
oude vloeibeemd bij de Oude Nete-
arm in Rumst. Onder hen ook Dirk 
Meersman, Dirk is reeds jaren bijzon-
der actief bij Natuurpunt Waasland/
Linkeroever. Sinds enkele maanden 
woont hij met zijn gezin in Rumst en 
z’n hulp was dan ook meer dan wel-
kom. Tijdens de knotactie werden 15 
knotbomen geknot, de rechte knot-
poten werden apart gehouden en ver-
kocht tijdens de campagne  Behaag..
Natuurlijk. De takeinden werden 
eveneens apart gehouden, die werden 
achteraf gebruikt als wilgentenen voor 
de bouw van 2 wilgenhutten in school 
Klaverbos in Hemiksem.Cummins-medewer-

kers helpen Natuur-
punt 
Het maaien van de beemdweide bij 
het natuurgebied Oude Nete-arm in 
Rumst staat met stip aangekruist in 
ons jaarlijks to-do lijstje. In dit weitje, 
een restant van de vroegere vloei-
beemden langs de Nete, groeien pink-
sterbloemen, echte koekoeksbloemen 
en moerasspirea. Om deze bloemen-
rijkdom in stand te houden moet er 
jaarlijks gemaaid worden en dat de-
den we op dinsdag 13 oktober. Even 
belangrijk is dat het maaisel afgevoerd 
wordt, een karwei waarvoor we geluk-
kig kunnen rekenen op de medewer-
king van de gemeente Rumst en sinds 
enkele jaren ook op de hulp van Cum-
mins-medewerkers. Met z’n negenen 
waren ze, de Cummins-medewerkers, 
die op donderdag 22 oktober kwamen 
helpen, bij de afvoer van het maaisel 
naar een grote container. 

Bustocht IJzermon-
ding gaf prachtige 
vogelwaarnemingen!
De polders in de omgeving van Damme 
ruilen voor de IJzermonding bij Nieuw-
poort bleek een goede keuze tijdens 
de bustocht van zaterdag 5 december. 
Aan boord van de bus de deelnemers 
aan de cursus Vogels kijken tijdens 
3 seizoenen, aangevuld met andere    
natuurliefhebbers. Ter plaatse moes-
ten we wel eerst even acclimatiseren, 
want ondanks de 10°Celsius, was de 
gevoelstemperatuur een flink stuk la-
ger. 
Daarna was het heerlijk vogels kijken 
vanuit een prachtige vogelkijkhut, met 
grote aantallen steltlopers en zelfs en-
kele rotganzen. Op het staketsel aan 
de Noordzee mooie waarnemingen, 
onder meer van oeverpieper, drie-
teenstrandloper en steenloper. Enkele 
dapperen deden er vanop de kop van 
het staketsel nog Jan-van-Gent en 
drieteenmeeuw bovenop. Onderweg 
naar de Uitkerkse polders leverde een 
stop bij Vlissegem mooie waarnemin-
gen op van groepen kleine rietganzen 
en kolganzen. Boven de Uitkerkse pol-
ders waren het vooral grote groepen 
overvliegende ganzen die de aandacht 
trokken.

Wandelbrug hersteld 
in Bos N
Het plaatsen van wandelbruggen over 
grachten en sloten, was 7 jaar geleden 
een van de streefdoelen van Natuur-
punt bij de opstart van het natuurbe-
heer in Bos N in Boom. Voor de bouw 
van die wandelbruggen konden we 
toen rekenen op de hulp van de leer-
lingen van school Groenlaar uit Reet. 
Zij brachten de lange, eiken balken ter 
plaatse en bouwden daarmee stevige 
wandelbruggen. Wandelaars brachten 
ons ervan op de hoogte dat een van de 
eiken balken deels gebarsten was. Om 
dat probleem op te lossen werd onder 
de balk een stevige steunbalk te ge-
plaatst. Een taak die uitgevoerd werd 
door Paul en Josine, buren van Bos N 
en vrijwilligers bij Natuurpunt. Woens-
dag 28 oktober gingen ze samen met 
hun kleinkinderen aan de slag en die 
waren achteraf erg fier dat het gelukt 
was.
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Josine met de kleinkinderen - foto Paul Buys

Dirk Meersman foto Erik De Keersmaecker

Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt - foto Erik De Keersmaecker
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Voor	onze	amfibieën	is	het	vijf	voor	twaalf	!
De opwarming van de aarde treft ook deze dieren…
Door het tekort aan water geraken zij echt in de problemen:

Het afzetten van eitjes gebeurt in het voorjaar in poelen. De neerslagcijfers   tonen aan 1. 
dat in 2015 uitzonderlijk weinig water viel in maart, april en mei. Gevolg:  minder kik-
kerdril, paddensnoeren en salamandereitjes
Uit de eitjes komen larven. Zij ademen door kieuwen. Wanneer er te weinig water in de 2. 
poelen staat, komen deze larven in de problemen. Ook in juli en augustus was er mer-
kelijk minder regenval dan normaal.
Amfibieën gaan in winterslaap gedurende de koudste maanden van het jaar. Om deze 3. 
winterslaap te overleven, moeten zij in september, oktober en november zoveel moge-
lijk voedsel tot zich nemen om een vetreserve aan te leggen.  September, oktober en 
november waren vorig jaar extra droge maanden. Dit betekent een vermindering van 
het voedselaanbod voor onze amfibieën en dus verkleinde overlevingskansen…

De gevolgen van deze klimaatsverandering zullen nog niet onmiddellijk merkbaar zijn. Het 
duurt immers 2 jaar voordat deze dieren geslachtsrijp zijn. Bijgevolg zal pas in 2017-2018 
blijken welke nefaste gevolgen de opwarming van de aarde heeft voor deze belangrijke die-
rengroep.
In ieder geval zijn de “paddenoverzetacties” van Natuurpunt in 2016 meer dan ooit nodig om ervoor te zorgen dat die dieren die de 
droogte overleefd hebben, in prima omstandigheden kunnen beginnen aan hun voortplanting.
Daarom gaan wij ook nu weer “paddenschermen” plaatsen en zullen wij in de maanden februari tot april dagelijks controles uitvoeren 
om zoveel mogelijk padden, kikkers en salamanders helpen om veilig de weg over te steken zodat zij in de meest ideale omstandighe-
den kunnen beginnen aan de uitbouw van hun familie.

Wij starten het nieuwe “paddenseizoen” met het plaatsen van schermen op zaterdag	30	januari	aan	de	Groenenhoek	in	Aartselaar	
en op 6 februari in de Doornlaarlei te Rumst. Iedereen is welkom om die voormiddag mee te komen helpen. Meer info zie  agenda's 
Aartselaar en Rupelstreek.
Van dan af worden de emmers, die achter de schermen staan, iedere ochtend gecontroleerd en iedere avond patrouilleren medewer-
kers om dieren over te zetten. Alle dieren worden gedetermineerd op soort en geslacht en deze gegevens worden dan doorgegeven 
aan Hyla (de werkgroep amfibieën van Natuurpunt). We trachten “nieuwelingen” onder de medewerkers te koppelen aan “anciens” 
zodat ook zij binnen de kortste keren een kikker van een pad kunnen onderscheiden.

Tekst Ronny Verelst
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Het Lazaruspad kwam tot stand naar aanleiding van het 120-jarig bestaan van de Landelijke Gilde afdeling 
Rumst in mei 2014. De route volgt grotendeels de wandelknooppunten van Wandelnetwerk Rivierenland, waar 
de route afwijkt van de wandelknooppunten wijst een pijl op een paaltje je de juiste richting.  
Het Lazaruspad start aan de mooi gerestaureerde Lazaruskapel. Onderweg  staan mooie infoborden, met info over de land- en 
tuinbouwbedrijven in de wijken Vosberg en Lazernij. In de wandelbrochure is er ook aandacht voor de fauna en flora langs de wan-
delroute, met teksten en foto’s aangeleverd door Natuurpunt Rupelstreek. 

Lazaruspad	Rumst

1. Op het plantsoen achter de Lazaruska-
pel werd door Natuurpunt een bijenhotel 
geplaatst. Het gaat immers niet zo goed 
met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit 
hun korven en ook de wilde bijen doen 
het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd 
dus voor acties, onbekend is immers on-
bemind en dat gaat zeker op voor onze 
wilde bijen. In dit bijenhotel gaan zich ver-
halen afspelen van verleiding en bedrog, 
van metselaars en van behangers, ma-
cho’s en huisvrouwen. Wist je trouwens 
dat er meer dan 350 soorten wilde bijen 
voorkomen in ons land en dat ze solitair 
leven en elk een eigen nestje maken, en 
vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen 
en andere gewassen bestuiven.  

2. Langs de Nete tussen Rumst en Duffel 
vormen de WaterLink-bekkens een lang 
lint van waterrijke gebieden, die door 
de ligging in het rivierenlandschap van 
Schelde, Rupel en Nete een bijzondere 
aantrekkingskracht uitoefenen op water-
vogels. Vanuit de vogelkijkhut heb je een 
mooi zicht op spaarbekken Eeckhoven. In 
deze omgeving stond eertijds het kasteel 
Eeckhoven, dat inmiddels verdwenen is. 
Nu broeden er waterhoentjes, meerkoe-
ten en futen. Tijdens de trekperiode en 
vooral tijdens de winter kan je er grote 
aantallen watervogels aantreffen: kuif-
eenden, tafeleenden en met een beetje 
geluk ook enkele brilduikers en nonne-
tjes. Duizenden meeuwen gebruiken het 
spaarbekken als slaapplaats. In de vogel-
kijkhut kan je een infobord bekijken, met 
de belangrijkste vogelsoorten, die op het 
spaarbekken aanwezig zijn. De vogelkijk-
hut wordt onderhouden door vrijwilligers 
van Natuurpunt.

3. De oude spoorwegberm is een restant 
van spoorlijn 27B. Een spoorlijn tussen 
Wilrijk en Mechelen, die geopend werd in 
1905. In de jaren ’50 van de vorige eeuw 
was de spoorlijn niet langer rendabel en 
werd ze buiten gebruik gesteld. Momen-
teel is het een natuurgebied dat beheerd 
wordt door Natuurpunt. Door hoogtever-

schillen met de omgeving bestaat het na-
tuurgebied uit een aaneenschakeling van 
verschillende habitats. Tijdens je wande-
ling ontmoet je verschillende projecten 
van Natuurpunt, zo werden in de lagere 
delen poelen gegraven en op de hogere 
delen werden houtkanten aangeplant. 
Hier en daar worden jaarlijks graslandjes 
gemaaid.

4. Met een beetje geluk zie je in dit klein-
schalig boerenlandschap wel een jagende 
torenvalk, dat doen ze op een merkwaar-
dige manier, door te bidden. Bijna stil 
hangend in de lucht, speurt de torenvalk 
naar een muis onder hem in een weg-
berm of weiland, om dan bliksemsnel 
aan te vallen. Torenvalken bouwen geen 
nest, broeden doen ze in een oud ekster- 
of kraaiennest, of in een nis of holte in 
een gebouw.  

5. In de winter vliegen ze boven moeras-
sen en rietvelden in Afrika, maar vanaf 
midden maart keren boerenzwaluwen 
terug van uit de overwinteringsplaatsen 
in Afrika. In Vlaanderen is het de meest 
voorkomende zwaluw. Ze zijn makkelijk 
herkenbaar aan de diep gevorkte staart. 
Boerenzwaluwen broeden graag in stal-
len waar dieren staan: koeien, paarden 
of schapen. In deze stallen kunnen ze op 
jacht gaan naar insecten en bouwen ze 
een komvormig moddernestje tegen een 
balk. 

6. In de Potaardestraat kijk je opnieuw 
naar een kleinschalig landschap, met wei-
landen afgezoomd met enkele bomen-
rijen, waaronder enkele oude knoteiken. 
De holten en spleten bovenaan in de knot 
vormen prima broedplaatsen voor het 
steenuiltje. Steenuiltjes jagen op muizen, 
grote insecten en zelfs op regenwormen. 
Het zijn ook echte zonnekloppers. Met 
een beetje geluk kan je er soms eentje 
zien zitten op een weipaal. Vrijwilligers 
van Natuurpunt hangen nestkasten op 
voor torenvalken en steenuiltjes. 

7. Grachten langs wegen en landwegel-
tjes hebben een belangrijke functie om 
regen- en bodemwater af te voeren naar 
een sloot of beek. Mits een aangepast 
beheer kunnen ze ook fungeren als lange 

Spaarbekken Eeckhoven – Erik De Keersmaecker

Kokmeeuw in winterkleed – Fons Van den heuvel
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smalle poelen. Water- en oeverplanten 
maken ze zoveel mooier en zorgen ervoor 
dat ook padden, kikkers en zelfs salaman-
ders er zich in thuis voelen. Hagen en 
houtkanten verhogen de natuurlijkheid 
van het landschap. Ze fungeren als na-
tuurlijke windbrekers en vormen een bio-
toop voor kleine diertjes en zomervogels, 
zoals de zwartkop. Langs de Doornlaarlei 
werden door de gemeente brede hout-

Torenvalk – Fons Van den heuvel
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kanten aangeplant.  Bij serrecomplexen 
is de opvang van regenwater in een wa-
terbassin een belangrijk onderdeel van 
een duurzaam waterbeheer. Voor de 
natuur kan een dergelijke installatie ook 
een meerwaarde hebben, op voorwaar-
de dat er ook enkele natuurelementen 
aanwezig zijn, in of aan de rand van het 
waterbassin. Oeverplanten zoals gele lis 
en rietstroken kunnen voor een natuur-
lijke omkadering zorgen. Padden, kikkers 
en salamanders zoeken dergelijke “kunst-
matige” poelen op om er tijdens de lente 
hun eitjes in af te zetten. 

8. In de Doornlaarlei en een deel van de 
Lage Vosbergstraat organiseert Natuur-
punt jaarlijks een paddenoverzetactie. 
Eind januari worden telkens, over een 
afstand van ongeveer 250 m, kunststof-
schermen ingegraven. Zodra de padden-
trek op gang komt, komen trekkende 
padden in de  emmers terecht, die achter 
de schermen worden ingegraven. Vrijwil-
ligers van Natuurpunt controleren dage-
lijks de emmers en zetten de padden die 
erin terechtkomen aan de overkant van 
de straat. Jaarlijks worden zo een 1000-
tal padden, kikkers en salamanders de 
straat overgezet. Eind maart worden de 
paddenschermen verwijderd. 

Lengte wandeling
9 km 

Start 
Lazaruskapel, Lazarusstraat  1 Rumst

Toegankelijkheid  
Goede wandelschoenen zijn een aanra-
der, het pad in de Oude Spoorwegberm 
kan na een regenperiode modderig zijn. 
Wandelaars met honden houden hun 
dier steeds aan de leiband. 

Openbaar vervoer
De Lijn: lijn 500 Boom-Mechelen - halte 
Varenstraat Rumst

Parking
Naast de Lazaruskapel is er een kleine 
parking en een fietsenstalling 

Eten en drinken
- Café ‘t Hofke van Lachenen
- Restaurant Huisnummer 95

Tekst: Erik De Keersmaecker, brochure Lazaruspad 
(verkrijgbaar bij Toerisme Rupelstreek en in 
Natuur.huis de Paardenstal).

Info: info@natuurpuntrupelstreek.be
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Van vrijdag 20 tot zondag 22 mei 2016

Hotel Priorij Corsendonk is een prachtig middeleeuws klooster 
met een gewelvenkelder, een monumentale kapittelzaal  en om-
ringd door een al even prachtige natuur.

Een ideale locatie om ons een weekend onder te dompelen in 
natuur en cultuur.

Vrijdag maken we o.l.v. lokale gidsen kennis met de natuurgebie-
den Tikkebroeken en De Liereman.
Zaterdagmorgen krijgen we een rondleiding, eveneens door een 
plaatselijke gids, in het Natuurpunt Museum in Turnhout incluis 
een bezoek aan hun depot met o.a. 2000 opgezette dieren.
Zaterdagmiddag maken we een wandeling door het Turnhouts 
Vennengebied en mogelijk ook de Ravelse Gewestbossen.
Zondagmorgen staat een deskundig gegidste rondleiding in de 
priorij zelf gepland.

Praktisch
Deelnameprijs is 195 euro per persoon in tweepersoonskamer. 
Er is gereserveerd voor maximum 25 deelnemers, waarvan ten hoogste drie in een eenpersoonskamer, dit mits toeslag van 50 euro. 
Indien je een eenpersoonskamer wenst, bel dan even naar de organisator. Wie eerst komt, eerst maalt. 

In de prijs is begrepen:
- de lokale gidsen
- een Gagelbier of bio-fruitsap in De Liereman - een Corsendonk-bier of huiswijntje als aperitief voor het diner op vrijdag
- tweemaal diner met voorgerechtbuffet, dagsoep, hoofdgerecht- en dessertenbuffet, waters op tafel en koffie of thee na het  
 dessert - tweemaal ontbijt - lunch op zondag met luxe assortiment van vier belegde broodjes
Niet inbegrepen zijn:
- de niet vermelde dranken
- zelf mee te brengen picknick voor vrijdagmiddag in het bezoekerscentrum van De Liereman. Drank ter plaatse te bestellen.
- belegd broodje op zaterdagmiddag in het Natuurpunt-museum, geleverd door een plaatselijke zaak aan ca. 4 euro voor een  
 belegd half stokbrood. Keuze hiervoor kan je later nog opgeven. Drank eveneens ter plaatse te bestellen.

Inschrijven kan door overschrijving van 100 euro p.p. op rekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding 
“Corsendonk + naam van de deelnemer(s)”.   Datum van betaling is bepalend indien meer inschrijvingen dan kamers.
Organisatie en bijkomende inlichtingen: 
Jan Eulaers – 0495 52 77 31 – jan.eulaers@icloud.com
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Cursus Bomen en struiken herkennen                             

doorheen	de	seizoenen
Bij een aantal bomen en struiken is vaak één kenmerk genoeg om te weten welke soort het betreft. Ruwe berk is zo een 
voorbeeld. Zomer of winter, van ver of van dichtbij, zijn witte schors is altijd zeer herkenbaar.
Als je goed geoefend bent, zal dit ook opgaan voor een groot aantal andere soorten. Maar meestal zal het een combinatie 
zijn van meerdere kenmerken, die zullen leiden tot de bepaling van de soort in kwestie. 
Schors en knoppen: in de winter kun je immers niet rekenen op de bladeren (behalve bij wintergroene naaldbomen). Een 
schat aan informatie eens je deze kenmerken onder de knie hebt! 
Bladeren of naalden: het zomerkenmerk bij uitstek. Kijk naar de vorm van het blad en van de nerven, de bladrand, de 
lengte van het steeltje, de bladtop of eventuele beharing. In geval van naalden kijk je naar de breedte van de naald, de top, 
de manier hoe ze ingeplant zijn op de twijg, eventuele patronen en kleurverschillen aan de onderkant van de naalden, ...
Vruchten en zaden: in het najaar vormen de vruchten en zaden een belangrijk determinatiekenmerk.
Maar doorheen het jaar zijn er zeker nog andere kenmerken die bepalend zijn om een boom of struik te herkennen:

het•  silhouet van de boom (van op een afstand)
de•  structuur van de takken
de•  groeiplaats: de ondergrond en de vochthuishouding vertellen je ook een en ander over te verwachten soorten. Zo 
moet je geen beuk gaan verwachten op kletsnatte rivieroevers
het•  bladstrooisel op de grond: eiken- of beukenbladeren blijven langer dan een groeiseizoen liggen, dus ook een han-
dig kenmerk in bladloze winterperiodes

Tijdens 2 theorielessen zullen we bekijken hoe bomen en struiken in de ver-
schillende seizoenen kunnen herkend worden. Tijdens de 3 praktijklessen 
(winter – lente – herfst) zal de theorie in praktijk omgezet worden.

Praktisch: 
De theorielessen gaan door op vrijdag	5	februari	en	vrijdag	4	maart van 19.30 u tot 
22.30 u in Zaal Moretus, Berkenrodelei  34 in Hoboken. Lesgever is Hans Vermeulen 
van Natuurpunt CVN. 
De praktijklessen vinden plaats op 

zondag	6	maart•	  van 10 u tot 12 u in het Cleydaelhof te Aartselaar. Lesgever: Wim 
Mertens
dinsdag	17	mei•	  van 19.30 u tot 21.30 u in de Hobokense Polder. 

        Lesgever: Marnix Lefranc
dinsdag	13	september•	  van 19.30 u tot 21.30 u in de Hobokense Polder. 

        Lesgever: Marnix Lefranc

Deelnameprijs: 20 euro voor Natuurpuntleden, 28 euro voor niet-leden
Info en inschrijven bij Ria Thys, ria.thys@telenet.be – 0476/33 79 36.
Inschrijving is definitief na storting van het deelnamegeld op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als 
mededeling “Bomen en struiken”. Deze cursus is een samenwerking tussen Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Aartselaar.

De Reukens is een mooi natuurgebied in Aartselaar. Het wordt beheerd 
door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Soms ontbreekt hen echter 
tijd en werkkracht om kleine, maar toch noodzakelijke natuuringrepen 
uit te voeren. Hier kan vrijwilligerswerk soelaas bieden. Daarom beslo-
ten Natuurpunt en VELT samen te werken om in overleg met de natuur-
wachter van ANB kleine beheerwerken uit te voeren.
Zaterdag 12 december werden 84 jonge wilgen, die op advies van Na-
tuurpunt een zestal jaar geleden werden aangeplant, geknot. Een afge-
storven boompje werd vervangen. Ook werden in de fruitboomgaard de 
boomspiegels vrijgezet van opschietende kruiden. In het voorjaar orga-
niseren we daar onder leiding van VELT-deskundigen een snoeicursus. 
Zie bij Agenda Aartselaar. Deelnemers aan die cursus kunnen zich dan 
later engageren in een soort van werkgroep om het snoeiwerk van en-
kele bomen op zich te nemen. Daarvoor zullen dan gemeenschappelijke 
snoeibeurten (onder begeleiding) georganiseerd worden.
Zaterdag daagden 16 vrijwilligers op om het zware en lichte werk op te knappen. Natuurpunt zorgde voor het nodige gereedschap. 
’s Middags werden we verwend met heerlijke soep en zelfgebakken brood.

Beheerswerken in de Reukens

Tekst en foto Luk Smets
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30.01
Groenenhoek
PLAATSEN VAN PADDENSCHERMEN OP 
DE GROENENHOEK
Vandaag gaan we weer paddenscher-
men plaatsen op een stuk van de Groe-
nenhoek, waar we elk jaar tientallen 
padden, kikkers en salamanders over-
zetten. Meer informatie over dit initia-
tief vind je elders in Rupel.blad.
zaterdag	30	januari,	van	10u	tot	12u30	
Afspraak aan huisnummer 115 in de 
Groenenhoek te Aartselaar. Wie kan en 
wil meewerken, is heel erg welkom! Dit 
is een activiteit waar jong en oud bij kan 
helpen. Meebrengen: warme kledij, die 
vuil mag worden, warme laarzen, werk-
handschoenen, ... Wie kan, brengt een 
spade mee!
Bij hevig vriesweer wordt deze activi-
teit verschoven naar een later mo-
ment.
Kandidaat-deelnemers con-
tacteren bij voorkeur Ronny    
Verelst, ronnyverelst@tele-
net.be - 0475/58 55 70

Agenda	Aartselaar
16.01
Zinkvalstraat
"ADOPTEER EEN BERM" - 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.
En natuurlijk klinken we ook op het 
nieuwe jaar !
zaterdag	16	januari,	van	10u	tot	11u30	
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

Februari/maart
Groenenhoek
PADDENRAAPACTIE OP DE GROENEN-
HOEK IN AARTSELAAR
In februari en maart organiseert Na-
tuurpunt elke dag – bij gunstige weers-
omstandigheden voor amfibieën (dit is 
bij vochtig en niet te koud weer) - raap-
acties van overtrekkende padden, kik-
kers en salamanders in de Groenenhoek 
in Aartselaar. We helpen deze dieren bij 
het vallen van de schemering. Alle hulp 
hierbij is dan welkom! Vermits we een 
paddenscherm hebben geplaatst zal er 
ook ’s morgens een korte toer langs het 
scherm moeten gedaan worden. Een 
uitgebreider artikel vind je elders in Ru-
pel.blad.
Meebrengen: een zaklamp en indien 
mogelijk een fluorescerend vestje of 
een fluobandje. Wij bezorgen je bij 
deelname een mooie kleurenfolder 
met heel veel wetenswaardigheden en 
prachtige foto’s over deze amfibieën.

Info: 
Wil je meewerken ’s avonds of ’s mor-
gens of wil je meer info, neem dan con-
tact op met Ronny Verelst, 
0475/58 55 70 

ronnyverelst@telenet.be

05.02
Hoboken
START CURSUS BOMEN EN STRUIKEN 
HERKENNEN
Tijdens 2 theorielessen zullen we bekij-
ken hoe bomen en struiken in de ver-
schillende seizoenen kunnen herkend 
worden. Tijdens de drie praktijklessen 
(winter – lente – herfst) zal de theorie in 
praktijk omgezet worden.
Vrijdag	5	februari	,	19u30
Meer info over deze cursus elders in Ru-
pel.blad.

13.02
Aartselaar
FEESTELIJK EETMAAL MET TERUGBLIK 
OP	2015

De afdeling is de spil van het vereni-
gingsleven van Natuurpunt. Daar ge-
beuren de natuurstudie-activiteiten, 
beschermingsprojecten, cursussen en 
uitstappen. Een afdeling als Natuurpunt 
Aartselaar wordt gevormd door men-
sen zoals jij en wij, die zich betrokken 
voelen met hun omgeving en aan hun 
kinderen en kleinkinderen een boeien-
de leefomgeving willen doorgeven. Op 
13 februari houden we onze jaarlijkse 
ledenbijeenkomst. We maken er een 
feestelijke avond van. 
Om 19 u verwelkomen we je graag met 
een aperitief.
Daarna smullen we van een driegangen-
menu, dat verzorgd wordt door de vrien-
delijke uitbaters van taverne 't Dolfijntje 
op het Gemeentelijk Sportcentrum.

Erwtensoep met munt• 
Kipfilet, omwikkeld met Ardeense • 
ham, kaassaus, winterse groen-
ten en kroketjes of Zalmmoot met 
witte wijnsaus en spinaziepuree of 
Vegetarische schotel
Dessertpalletje met koffie/thee• 

Gelieve	je	keuze	van	hoofdgerecht	door	
te	geven	bij	je	inschrijving.	

Maar we maken ook even tijd vrij om 
je een jaaroverzicht van onze voorbije 
activiteiten in 2015 te geven. Dankzij de 
moderne technieken maken we er een 
mooie diavoorstelling van. En we laten 
je ook al even "proeven" van ons verder 
aanbod in 2016. 
zaterdag	13	februari,	om	19u
Taverne 't Dolfijntje, gemeentelijk 
Sportcentrum, Kleistraat 204 Aartselaar. 
Meer info bij Luk en Ria Smets-Thys, 
03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be

Al deze verwennerijtjes (aperitief en 
menu) komen neer op 25 euro per per-
soon. Maar we willen jou extra vertroe-
telen en bieden dit alles aan aan 19 euro 
per persoon.  Inschrijven noodzakelijk 
door het deelnamebedrag van 19 euro 
p/p te storten op rekening BE88 9799 
7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar 
ten laatste 5 februari met vermelding: 
"Ledenavond + (keuze uit) Kipfilet/Zalm-
moot/Veggie”. Dranken (wijnen, bieren 
en frisdranken) worden ter plekke afge-
rekend.   WELKOM !!!

foto Luk Smets
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28.02
Zoutleeuw
DAGUITSTAP NAAR ZOUTLEEUW EN 
HET VINNE
Cultuur en Natuur
Zoutleeuw heeft een aantal bescherm-
de monumenten en landschappen.
De stadskern heeft nog steeds een mid-
deleeuws stratenpatroon rond de Klei-
ne Gete. Meerdere woningen stammen 
uit de 16de tot 18de eeuw en de res-
tanten van een citadel zijn nog duidelijk 
te zien.
Provinciaal domein Het Vinne is het 
grootste natuurlijke meer van Vlaan-
deren. Het open water met moerasbe-
groeiing is een ideale schuilplaats voor 
vogels en insecten.
In de voormiddag maken we o.l.v. een 
lokale gids kennis met de stad. 
’s Middags kunnen we honger (croque, 
broodje,…) en dorst stillen in Bistro Het 
Vinne om nadien weer samen met onze 
gids kennis te maken met het prachtige 
natuurgebied zelf. Laarzen en een ver-
rekijker zijn zeker aan te raden.
zondag	28	februari,	van	9u30	tot	18u
Afspraak op de parking ter hoogte van 
feestzaal 't Spant, Boomsesteenweg 335 
in Wilrijk. Maximaal samen rijden zullen 
we ter plaatse afspreken. We zullen hier 
ook 5 euro per deelnemer ontvangen 
ten voordele van de projecten van Na-
tuurpunt Zoutleeuw.
Bistro	Het	Vinne	zou	graag	vooraf	het	
aantal personen kennen. 
Daarom graag ten laatste 20 februari 
met een mailtje je deelname melden: 
jan.eulaers@icloud.com - 0495 527731

12.03
Aartselaar
SNOEICURSUS IN DE REUKENS

In het knappe natuurgebied “De Reu-
kens” in Aartselaar vinden we een nog 
jonge boomgaard met een grote ver-
scheidenheid aan oudere appel- en pe-
rensoorten, krieken en pruimen. 
Om deze hoogstammen een mooie toe-
komst te bezorgen, slaan Natuurpunt 
Aartselaar en Velt Aartselaar de handen 
in elkaar, want een 40-tal bomen snoei-
en is veel leuker met helpende handen 
van enthousiaste vrijwilligers.

Nadat we op 12/12/2015 de bomen al 
hebben “bevrijd” van de ondergroei, 
krijgen nu alle geïnteresseerde burgers 
de kans om een eerste “basiscursus” 
snoeien mee te maken. 

Je bent welkom op deze eerste initiatie, 
waarbij ook meer ervaren snoeiers mo-
gen aansluiten. De latere fruitopbreng-
sten gaan we immers zoveel mogelijk 
verdelen onder de deelnemers, die 
zich (schriftelijk) engageren om te par-
ticiperen aan de volgende snoeilessen, 
met name een jaarlijkse zomer- en win-
tersnoei, vanzelfsprekend gepland in 
onderling overleg! We denken ook aan 
een soort van “peterschap-systeem”, 
waarbij dezelfde bomen steeds door 
dezelfde vrijwilligers worden gesnoeid.

zaterdag	12	maart,	van	10	u	tot	15	u
Inschrijven verplicht door overschrijving 
van 3 euro (leden Velt en Natuurpunt) 

Voor kinderen 
GROTE KLEINE CHEF

Kook jij heel graag of wil je dat graag le-
ren? En ben je tussen 7 en 12 jaar?

Kom dan woensdagnamiddag in de kro-
kusvakantie mee koken met Velt, Na-
tuurpunt en de Gezinsbond. We maken 
’n aperitiefhapje, ’n soep en ’n dessertje 
en eten op ’t einde alles lekker op!

woensdag 10 februari, van 14u tot 
16u30 

Afspraak in Par. Centrum Wollfaerts-
hof op de 1ste verdieping, Baron van 
Ertbornstraat 7  2630 Aartselaar
Inschrijven noodzakelijk door te mailen 
naar naar Nestor Janssens njanssens1@
telenet.be en het deelnamebedrag te 
storten op rekeningnr BE41 9799 6588 
7710 van Velt Zuid-Antwerpen voor 3 
februari. In de mededeling: Naam van 
het kind + een telefoonnummer van een 
ouder! 
5 euro (leden Velt, Natuurpunt, Gezins-
bond) en 7 euro (niet-leden)  
De workshop gaat door vanaf 5 inschrij-
vingen, max 20 kinderen kunnen deel-
nemen.
Meebrengen: keukenschort, snijplank-
je, dunschiller (zet goed je naam er op). 
Tot dan!

of 5 euro (niet-leden) op BE41 9799 
6588 7710 van Zuid-Antwerpen, ten 
laatste op 1 maart 2016. Mededeling: 
“Deelname 12 maart ’16” + je mailadres 
of eventueel telnr.
Meebrengen: werkhandschoenen en 
eventueel je eigen snoeischaar. Picknick 
voor wie de hele dag blijft, maar voor 
drank en enkele ladders zal gezorgd 
worden.
Locatie: Reukenspad  = wandelpad dat 
vertrekt tussen huisnummers  87 en 89, 
aan de rechterzijde van de Langlaarse-
steenweg, komende van de A12.

foto Luk Smets
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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 3 januari, 7 februari 
en 6 maart, van 13u tot 17u  
Info: 03/888.39.44  of 
info@natuurpuntrupelstreek.be

09.01 
Niel
KAPPEN STRUWEEL LANGS WADI
Streefdoel is het kappen van het stru-
weel langs beide oevers van de wadi 
bij Natuur.huis de Paardenstal. In deze 
wadi komt het regenwater terecht van 
de wijk omgeving Struyfstraat. Om een 
goede doorstroming te verzekeren is 
een periodieke slibruiming noodzakelijk. 
Voor de eerste werkdag van het nieuwe 
jaar hopen we op vele helpende handen 
om het snoeihout op te ruimen.
zaterdag	9	januari,	van	9u	tot	14u
Natuur.huis De Paardenstal, Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat 
Ook bereikbaar via het achterwegje, ter 
hoogte van Boomsestraat 266 parking 
oprijden en wegwijzers de Paardenstal 
volgen.
Meebrengen: werkhandschoenen
Info: info@natuurpuntrupelstreek.be

16.01 
Niel
HET GROTE VOGELWEEKEND VAN NA-
TUURPUNT
Tijdens het Grote Vogelweekend wordt in 
vele Vlaamse tuinen naar vogels        ge-
keken. Ken je nauwelijks het verschil 
tussen een mus en een merel, dan is dit 
een goed moment om met een gids van 
Natuurpunt op stap te gaan. Vooraf bekij-
ken we in het Natuur.huis de Paardenstal 
beelden van onze tuinvogels, zo ben je al 
prima gewapend voor het herkennen van 
enkele soorten in je eigen tuin. 
zaterdag	16	januari,	13u30	tot	16u30
Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel-Hellegat 
Inschrijven:  info@natuurpuntrupelstreek.be

23.01 
Schouwen/Duiveland/Goe-
ree
BUSTOCHT: WINTERVOGELS IN ZEE-
LAND
Schouwen en Goeree zijn het mekka 
voor duizenden overwinterende gan-
zen en steltlopers. We starten met het 
vogels kijken bij een spiksplinternieuw 
vogelkijkgebied: Gasthuis Bevang, net 
voorbij Zierikzee. Daarna kijken we naar 
zeevogels aan de Brouwersdam. Net 
voor en net na de middag staan er be-
zoeken aan de polders bij Goedereede, 

28.01
Niel
OVERLEG NATUURPUNT RUPELSTREEK
Overleg plegen over de activiteiten en 
projecten van Natuurpunt in onze regio, 
dat is het thema van deze avond. Wil jij 
ook iets doen voor de natuur of heb je 
gewoon interesse? 

Kom even langs. 

donderdag	28	januari,	19u30	tot	22u
Natuur.huis de Paardenstal, Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat

Meld vooraf je komst:  
info@natuurpuntrupelstreek.be

de Kwadenhoek en de Koudenhoek op 
het programma. Via Scharendijke en 
Zonnemaire rijden we terug naar Schou-
wen, waar we afsluiten in de Prunjepol-
der.
zaterdag	23	januari,	7u30	tot	19u30
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 Schouwen/Goe-
ree, telefoonnummer en emailadres.

Rotganzen - foto Fons Van den heuvel

Roodborst - foto Fons Van den heuvel
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30.01 
Boom
LEDENAVOND NATUURPUNT RUPEL-
STREEK
Als locatie voor onze jaarlijkse leden-
avond kozen we voor het P.C. ’t Katrien-
tje in de wijk Bosstraat. We blikken terug 
op het voorbije jaar en kijken vooruit 
naar de activiteiten en projecten, die in 
2016 op stapel staan. 
Karen De Pauw, één van onze jongste le-
den komt haar onderzoeksproject voor-
stellen; als tiener volgde ze verschil-
lende cursussen bij Natuurpunt en die 
interesse zet ze nu verder tijdens haar 
studies aan de universiteit te Antwer-
pen. Als toekomstige biologe werkt ze 
een onderzoek uit voor haar bachelor-
proef, dat wil ze graag aan ons voorstel-
len. 
We starten om 18 u met een aperitiefje. 
Tussen de sprekers door zal ‘De Cata-
laan’ ons culinair verwennen. En uiter-
aard is er ook voldoende gelegenheid 
voor een gezellige babbel.  
Gelieve voor 16/1 in te schrijven door 
22 euro over te schrijven op BE70 0013 
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek, 
met vermelding ledenavond en veggie 
als je vegetariër bent. 
In deze prijs is de maaltijd en aperitief 
inbegrepen. Iedereen is van harte wel-
kom. 
zaterdag	30	januari,	van	18u	tot	22u
P.C. ‘t Katrientje, Pastorijstraat 22 in 
Boom.
Andere dranken dienen ter plaatse be-
taald te worden.

06.02 
Rumst
PADDENSCHERMEN PLAATSEN 
Het ingraven van 250 meter padden-
schermen en een 10-tal emmers langs 
de Doornlaarlei en een stukje Lage Vos-
bergstraat is het streefdoel van deze 
werkdag. Tijdens de middag zorgen we 
voor belegde broodjes, koffiekoeken en 
warme dranken.
zaterdag	6	februari,	van	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.laureyssens@telenet.be

11.02
Rumst
OVERLEG KERN BOOM-RUMST
Een 4-tal keer/jaar komt een groepje 
vrijwilligers om overleg te plegen over 
onze activiteiten en projecten in Boom 
en Rumst. Kom ook even langs. We ver-
gasten je alvast op een drankje.
donderdag	11	februari,	van	19u	tot	
21u
Chalet visclub Hoop op Beet, bereikbaar 
via Markt Rumst, parking volg wegwij-
zers Netebruggen 
Meld vooraf je komst: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

13.02
Schelle
BOOTTOCHT	OP	DE	SCHELDE,	RUPEL	
EN DIJLE 
Een winterse boottocht op de Schelde, 
Rupel en Dijle, waarbij je kan genieten 
van de natuurpracht van onze rivieren. 
We kijken naar de vogels en het land-
schap, met de schorren met de typische 
rietlanden, het Hellegat in Niel, de oude 
steenbakkerijsites in Noeveren en Hoek 
in Boom, de vernieuwde kaai in Boom, 
de restanten van de Van Entschodtbrug 
en de sluis van Klein-Willebroek. Aan 
boord krijg je info van Erik De Keersmae-
cker (Natuurpunt) en Karel Van Loock 
(Scheldegids).
zaterdag	13	februari,	10u50	tot	16u
Veersteiger Schelle, einde Tolhuisstraat 
Schelle 
Inschrijven kan door een storting van 
17 euro (volw.) of 10 euro (-16 jarigen) 
op rekening BE70 0013 5986 4925 van 
Natuurpunt Rupelstreek Niel, met ver-
melding: Boottocht Schelde/Rupel/
Dijle, telefoonnummer en eventueel 
emailadres
Terug in Schelle: omstreeks 16u
Info: info@natuurpuntrupelstreek.be

19.02
Rumst/Walem
MEEUWEN KIJKEN VANAF DE NETE-
DIJK
Duizenden meeuwen gebruiken spaar-
bekken Eeckhoven als slaapplaats, daar 
zitten ze veilig voor predatoren, zoals de 
vos. Het aanvliegen van grote groepen 
meeuwen is een merkwaardig natuur-
spektakel. Met goede weersomstandig-
heden hebben we vanop de Netedijk 
ter hoogte van Walem een goed zicht 
op de aanvliegende vogels. 
vrijdag	19	februari,	van	16u	tot	18u30	
Kom je met de auto, parkeren kan op de 
hoek Koning Albertstraat/Weverstraat 
Walem, vandaar 500 m wandelen langs 
de Netedijk tot het kijkpunt, ter hoogte 
van de Blankaart. 
Deelname vooraf melden: 
wouter_van_assche@hotmail.com
Opgelet: met slechte weersomstandig-
heden wordt deze activiteit afgelast.

08.03
Niel
VOGELWERKGROEP RUPEL
Interesse in vogels en vogels kijken, dan 
ben je welkom tijdens dit halfjaarlijks 
overleg van Vogelwerkgroep Rupel. 
dinsdag 8 maart, van 19u30 tot 21u30
Natuur.huis De Paardenstal, Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat 
Meld vooraf je komst: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Voor kinderen
Aalscholvers in nesten, dat is het 
thema van deze wandeling, waarbij we 
onze jonge vogelkijkertjes, samen met 
hun mama, papa, oma of opa uitnodi-
gen om met een gids van Natuurpunt 
op stap te gaan in het vogelrijke Broek 
de Naeyer. Jongens en meisjes vanaf 
6 jaar zijn welkom. We wandelen ook 
langs enkele infokasten, met daarin info 
over 2 mysterieuze dieren, de bever 
en	de	otter.		

woensdag 23 maart, van 13u45 tot 16u

Sashuis Sasplein 18 Klein-Willebroek, 
parkeren aan parking Antwerpsesteen-
weg/Hoofd of parking achter huizen 
Oostvaartdijk
Inschrijven verplicht: 
natuur.rupel@skynet.be

Padden - foto Hugo Willocx
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Agenda AartselaarAgenda Rupelstreek

Het moment van… Fons Van den heuvel
Wintervlinders op het raam
Als het buiten donker is, en binnen is er licht, dan komen nachtvlinders wel eens op het raam zitten. 
Een mooie gelegenheid trouwens om deze beestjes eens langs de onderkant te bekijken, en eventu-
eel ook van dichtbij te fotograferen. Omdat ze stil zitten lukt dit wel vanop statief zonder extra licht 
en met een lange sluitertijd. Donderdag 19 november, vlak voor de eerste winterkou inviel,  keek ik 
rond 18u naar het keukenraam en merkte enkele kleine wintervlinders op de ruit. Ik ben blijven kijken 
en regelmatig kwam er nog eentje bij. Uiteindelijk waren het er twaalf, maar door de vele reflecties 
op het hele raam kon ik dit geheel niet fotograferen. Toen ik wat later terug kwam en het licht weer 
aanstak waren ze wel allemaal verdwenen. De volgende avond waren er nog twee, maar dat is niet 
ongewoon, dat dozijn was wel een primeur.

Heb je zelf een mooi verhaal en een mooie foto?
Zend het naar: info@natuurpuntrupelstreek.be

Tekst en foto:  Fons Van den heuvel

Za	16	januari:	ZWERFVUIL	OPRUIMACTIE	
10u Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael) Aartselaar 

Za	30	januari:	PLAATSEN	VAN	PADDENSCHERMEN	
10u Groenenhoek 115 Aartselaar

Vrij	5	februari:	START	CURSUS	BOMEN	HERKENNEN
19u30 zaal Moretus, Berkenrodelei  34 Hoboken

Wo 10 februari: GROTE KLEINE CHEF
14u P.C. Wollfaertshof, Baron van Ertbornstraat 7 Aartselaar

Za	13	februari:	FEESTELIJK	EETMAAL	MET	TERUGBLIK	OP	2015
19u taverne 't Dolfijntje, sportcentrum, Kleistraat 204 Aartselaar

Zo 28 februari: DAGUITSTAP NAAR ZOUTLEEUW EN HET VINNE
9u30 parking thv 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk

Za 12 maart: SNOEICURSUS IN DE REUKENS
10u  Reukenspad Aartselaar

Za	9	januari:	KAPPEN	STRUWEEL	LANGS	WADI
9u De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel 

Za	16	januari:	VOGELWEEKEND	VAN	NATUURPUNT
13u30 De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel 

Za	23	januari	BUSTOCHT:	WINTERVOGELS	IN	ZEELAND
7u30 parking kerk H.Hart (A12) Eikenstraat Boom

Do	28	januari:	OVERLEG	NATUURPUNT	RUPELSTREEK
19u30 De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

Za	30	januari:	LEDENAVOND	NATUURPUNT	RUPELSTREEK
18u P.C. ‘t Katrientje, Pastorijstraat 22 Boom

Za 6 februari: PADDENSCHERMEN PLAATSEN 
9u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst

Do 11 februari: OVERLEG KERN BOOM-RUMST
19u chalet visclub Hoop op Beet, Markt Rumst 

Za	13	februari:	BOOTTOCHT	OP	SCHELDE,	RUPEL	EN	DIJLE
10u50  veersteiger Schelle, einde Tolhuisstraat Schelle 

Vrij	19	februari:	MEEUWEN	KIJKEN	VANAF	DE	NETEDIJK
16u hoek Koning Albertstraat/Weverstraat Walem

Di 8 maart: VOGELWERKGROEP RUPEL
19u30 De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

wo 23 maart: AALSCHOLVERS IN NESTEN
13u45 Sashuis Sasplein 18 Klein-Willebroek 


