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Inhoudstafel Rupel.blad gaat voor 
meer kleur…
Op 1 januari 2008 verscheen het      
eerste Rupel.blad, als regionaal na-
tuurtijdschrift van Natuurpunt Aart-
selaar en Natuurpunt Rupelstreek. 
Helemaal nieuw was het tijdschrift 
niet. Het was de voortzetting van het 
bestaande natuurtijdschrift van Na-
tuurpunt Rupelstreek, met een nieu-
we naam en deels met een nieuwe 
lay-out. Door de samenwerking met 
de toen nieuwe Natuurpuntafdeling 
Aartselaar, wel met een ruimer aan-
bod aan artikels en activiteiten.
De keuze voor de naam Rupel.blad 
had voor ons en mezelf wel een bij-
zondere betekenis. Sinds enkele jaren 
staat de naam Rupel immers symbool 
voor een sterk heroplevende streek 
en rivier. Een rivier, die een heuse 
metamorfose onderging en momen-
teel opnieuw een natuurmonument 
kan genoemd worden. 
Langzaam, maar zeker, wordt er ook 
gewerkt aan de metamorfose van 
het Rupel.blad. En af en toe wordt 
men daarbij geholpen door de om-
standigheden. Zoals onlangs met een 
mail van de Wrikker. Het Rupel.blad 
wordt gedrukt bij het drukkerscollec-
tief de Wrikker uit Berchem. De me-
dewerkers van de Wrikker proberen 

zo milieuvriendelijk mogelijk 
te werken, een keuze die 
weerspiegeld wordt in het 
beschikbare machinepark, het ma-
teriaal- en afvalbeleid en de manier 
waarop men er omgaat met water en 
energie. 
Het Rupel.blad wordt er gedrukt op 
cyclusprint papier, dat is 100% ge-
recycleerd papier, met een Europese 
label (groene bloem met blauwe ster-
retjes). De inkten die gebruikt worden 
zijn inkten op vegetale basis of 100% 
kringloop post-consumer. Voor het 
drukken van het Rupel.blad hoeven er 
dus geen bomen te sneuvelen.
Terug naar de mail van de Wrikker, 
met daarin de boodschap dat men uit 
sympathie met onze Natuurpuntafde-
lingen, voor het drukken van het Ru-
pel.blad een aanbod doet, om zonder 
meerkosten, een recto-verso kleuren 
voor- en achterpagina te drukken. Een 
aanbod, dat natuurlijk in dank aan-
vaard wordt. 
Dit voorstel houdt wel in dat de lay-
out van het Rupel.blad deels herschikt 
werd om maximaal te profiteren van 
dit aanbod. Op de voorpagina komt 
voortaan een bladvullende kleuren-
foto. Op pagina 2 komt de inhouds-
tafel en het voorwoord, dit voorwoord 
wordt telkens opgefleurd met een 
kleurenfoto. Belangrijk wordt pagina 
27, daar komen voortaan een reeks 
kleurenfoto’s met een terugblik op en-
kele leuke of belangrijke dingen die de 
voorbije maanden plaatshadden. 
Rest nog de achterpagina, die even-
eens een paginagrote kleurenfoto op 
de achtergrond bevat en tevens info 
geeft over de Natuur.kalenders van 
Natuurpunt Aartselaar en Natuurpunt 
Rupelstreek.

Rest nog aan alle lezers van dit Ru-
pel.blad een bijzonder aangenaam en 
kleurig 2011 toe te wensen, met dit 
kleuriger Rupel.blad helpen we jullie 
al een beetje op weg.

Erik  
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Voorpagina: Pimpelmees
Foto: Fons Van den heuvel

Hang enkele vetbollen op, en gega-
randeerd zie je deze kleine kleuren-
vogels in je tuin. Man of vrouw? 
Vogels zien, wat wij niet zien. 
Pimpelmezen hebben een blauw 
kapje en dat kapje reflecteert ultravi-
olet licht. Veel ultraviolet licht op dat 
kapje is voor een pimpelvrouw een 
garantie voor een goede man.

Erik De Keersmaecker, voorzitter Natuurpunt Rupelstreek   



3Rupel.blad 

Visie Natuurpunt Rupelstreek over 
de jacht
Erik De Keersmaecker

Op 27 oktober 2010 verscheen in de Streekkrant/Rupelkoerier, in de rubriek Café Commerce, een kort item over de opening 
van het jachtseizoen. Als voorstander van de jacht kwam Daniel Vanherbergen (WBE Rupel-Antwerpen-Zuid) aan bod. Als 
tegenstander van de jacht werd de mening van mezelf als voorzitter van Natuurpunt Rupelstreek weergegeven.
Dit kort item maakte deel uit van het bericht hieronder, zoals het meegedeeld werd aan de lokale correspondent van de 
Streekkrant/Rupelkoerier.   

Natuurpunt Rupelstreek is tegen de 
jacht, omdat het enkel voor het ple-
zier doden van dieren onaanvaard-
baar is voor iedere rechtgeaarde na-
tuurbeschermer. We zijn er ons wel 
van bewust dat er voor een totale 
afschaffing van de jacht momenteel 
geen maatschappelijk draagvlak is. 
Positief voor Natuurpunt Rupelstreek 
is wel dat de huidige Vlaamse jacht-
wetgeving in vergelijking met de 
jachtwetgeving in andere Europese 
landen, wat het aantal bejaagbare 
soorten en de toegelaten jachtperi-
ode betreft erg beperkt is. Helemaal 
anders ligt dit in landen zoals Frankrijk 
en vooral Malta. Op dit kleine eiland in 
de Middellandse zee, dat lid is van de 
Europese Unie, worden jaarlijks hon-
derdduizenden trekvogels, waaronder 
heel wat beschermde en zeldzame 
soorten louter voor het plezier  afge-
knald.   

Ook dichterbij huis, in het landelijke 
Klein-Brabant aan de overkant van 
de Rupel werden de voorbije jaren 
en maanden tientallen roofvogels, 
waaronder buizerden, torenvalken en 
zelfs kerkuilen afgeknald, vergiftigd, 
gedood met paalklemmen of gevan-
gen in vangkooien. Een dergelijke 
kooi, met daarin 3 gevangen buizerds, 
stond opgesteld in een bosje dat be-
heerd wordt door een WBE. 
Natuurpunt Rupelstreek stelt zich ook 
vragen over de controle op de jacht-
wetgeving in Vlaanderen. Door een 
reorganisatie bij het ANB (Agentschap 
Natuur en Bos) werd het aantal amb-
tenaren, die toezicht moeten houden 
op het handhavingsbeleid (jachtwet-
geving), de laatste jaren immers sterk 
beperkt door de Vlaamse overheid. 
Natuurpunt Rupelstreek stelt zich te-
vens vragen over de mentaliteit van 
jagers en jagersgroepen. Bij de op-

start van de Wildbeheerseenheden 
(WBE), begin jaren ’90, waren er 
contacten tussen jagergroepen en 
natuurbeschermers. In die periode 
verantwoordden jagers het afschie-
ten van hazen, konijnen en fazanten 
door het ontbreken van grote preda-
toren. Als er dan enkele jaren later 
een grote predator, met name de vos, 
na een lange afwezigheid, opnieuw in 
ons landschap verschijnt, worden er 
heuse klopjachten georganiseerd op 
dit prachtige roofdier. 
Beelden met tientallen dode vossen 
met daarachter een groep jagers, 
roepen alleen maar walging op. 

Natuurpunt Rupelstreek is dan ook 
een absolute tegenstander van de 
versoepeling van de jachtwetgeving 
mbt tot de vos. Natuurpunt en Vo-
gelbescherming Vlaanderen sloegen 
trouwens de handen in elkaar en voe-
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ren zowel online als op papier een pe-
titie voor een doelmatige aanpak voor 
het voorkomen van schade aangericht 
door vossen. Preventie, door goede 
afsluitbare kippenhokken is daarbij 
het uitgangspunt.

Jachtwetgeving 2010
De Vlaamse Regering heeft op 30 mei 
2008 het besluit betreffende de jacht-
openingstijden in het Vlaamse Gewest 
voor de periode van 1 juli 2008 tot en 
met 30 juni 2013 en het besluit hou-
dende vaststelling van de voorwaar-
den waaronder de jacht kan worden 
uitgeoefend, goedgekeurd. 

Beide besluiten bepalen op welke die-
ren de komende vijf jaar mag worden 
gejaagd, in welke perioden dat mag 
gebeuren en onder welke voorwaar-
den. Deze besluiten zijn genomen in 
toepassing van het Jachtdecreet van 
24 juli 1991 en werden op 13 juni 

2008 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 

Meer info over het wettelijk statuut 
van de bejaagbare soorten (zie tabel 
onder), met onder de periode dat de 
jacht is toegelaten op de website van 
Vogelbescherming Vlaanderen: 
www.vogelbescherming.be
In de rubriek: Wetgeving, kan je per 
soort bekijken, wat de toegelaten 
jachtperiode is en onder welke voor-
waarden de jacht op dat dier of vogel 
mag uitgeoefend worden.

Het Niels Broek (deel IV) : Visvangst 
in Rupel en Schelde
Vic Van Dyck, Geschiedkundige Kring Het Wiel- Lid cultuurraad Niel

Om het buitendijkse ‘Rupelverhaal’ 
van vorige keer verder te zetten, be-
kijken we de vissen en de visserij op 
deze rivier in het verleden. We beper-
ken ons dus in deze bijdrage tot de 
zoetwatervissen uit Rupel en Schelde 
die werden geconsumeerd. Op de rest 
van de vispopulatie die niet werd op-
gegeten, hebben we tot nog toe geen 
zicht. Wegens de relatieve korte af-
stand (via het water) vanaf de Noord-
zee kenden onze voorouders ook de 
consumptie van zoutwatervissen. We 
denken aan haring (vers, gerookt, 
opgelegd, …), mosselen door Zeelan-
ders aangevoerd met mosselschuiten, 
stokvis, enzomeer. 

Daarnaast kwamen tot voor enkele 
jaren in Niel, tijdens het seizoen, de 
traditionele leurders met hun geroep: 
“kreukelen, krabben, karakollen, ger-
nout” (dit laatste is dialect voor gar-
naal). Maar er was meer. In 1815 
werd er in Niel een zekere Tist van 
Aberdaantje vernoemd, een duidelijke 

verwijzing naar de aberdaan als geïm-
porteerde vissoort.
Vissers vormden bij ons naast de ja-
gers en vogelvangers, zowat de laat-
ste ‘beroepen’ die in de vrije natuur 
gaan zoeken naar voedsel. Stropen 
behoort daar strikt genomen ook bij, 
maar dat is een ander verhaal. In 
onze omgeving leefden honderd jaar 
geleden nog diverse vissergemeen-
schappen in Rupelmonde, Baasrode, 
Antwerpen en Rumst. 

Als een vis in het water…
De volkstelling van 1702 voor Rumst 
geeft significante cijfers op dat vlak. 
Toen werden de volgende 12 perso-
nen als “beroepsvisser” genoteerd: 
Petrus Audiens, Peter Peeters, Peter 
Paternoster, Cornelius Van den Bran-
den, Cornelis Daelemans, Machiel Van 
den Branden, Guilliam en Gillis en Jan 
Van Cauwenberghe, Peter en Jan en 
Cornelis Messinck (sic). 
Hét vissersdorp bij uitstek was Marie-

kerke. Men noemde hen spottend de 
Vissers of ook Palingvissers of de Pa-
lingen uit Mariekerke. Over deze ge-
meente scandeerde men al lachend:
     
“Mariekerke heeft een kerk,
 Een Scheldevisserij,
 Mor gene kassei”.

Of ook de variante:
“Mariekerke de visserij,
Z’hebben een toren, maar gene kas-
sei.”

De Eikervliet, Rupel en Schelde vorm-
den sedert de 10de eeuw de grens 
tussen het Graafschap Vlaanderen 
en het Hertogdom Brabant, met alle 
grensproblemen vandien (waaronder 
de visserij op de rivieren) tussen de 
Graaf en de Hertog. In het pleidooi 
(1331) vanwege de Graaf van Vlaan-
deren in een grensgeschil tegen de 
Brabantse Hertog werd onder meer 
als argument aangehaald dat de vis-
sers van Mariekerke hem jaarlijks voor 

De petitie kan ondertekend worden 
op de website:
http://www.sos-vos.be/
Meer info in de brochure: 
Slimmer dan de vos, op 
www.natuurpunt.be/vos
Deze brochures zijn ook verkrijg-
baar in de gemeentehuizen en in 
het Natuur.huis De Paardenstal.
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een sleepnet, de spieringtoger en de 
meivistoger (eveneens een sleepnet). 
Verder met het drijfnet of meivisnet 
en de waai (een reuzengroot schep-
net). Men viste er vooral mee op de 
meivis, de legendarische meivis (fint) 
die in april en mei de rivieren kwam 
opzwemmen. Men ving er soms zoveel 
van, dat men er geen blijf mee wist 
en de landbouwers hem gebruikten 
voor de bemesting. Dan had men nog 
de ‘kor’ voor de vangst op de steur-
krab, de ‘repen’ voor de paling en het 
botnet. De vangst bestond uit paling, 
spiering, bot, brasem, snoek, karper, 
meivis, zalm en ook soms steur. 

Voor de ‘vissituatie’ van zevenhonderd 
jaar geleden gaan we snollen in de 
geschiedenis van de “Burcht” te Lon-
derzeel. Er werd enige jaren geleden 
een studie gemaakt over de eetge-
woonten van deze burchtbewoners. 
Onderzoekers zijn namelijk ondermeer 
de visgraten uit afvalputten gaan sor-
teren en determineren en dat levert 
een interessant beeld op. Londerzeel 
ligt op één van de zijtakken van de 
Vliet die oorspronkelijk vlak vóór Niel 
in de Rupel uitmondde (“het Gat van 
Eikevliet”). Tegenwoordig is deze vliet-
monding verdwenen door de aanleg 
van het kanaal en wordt het water via 

Vlakbij de Nete in Rumst kan je een prachtig 
kunstwerk bekijken van Nicole Cordemans, 
Nancy Deleu en Bie Van Gucht, 3 kunstena-
ressen uit Rumst. Het kunstwerk verwijst naar 
Rumst als een eertijds belangrijk vissersdorp. 

ieder schip een cijns betaalde om te 
mogen vissen tussen Hontemuiden 
(bij Saaftinge aan de Schelde) en de 
Eikervliet (grens tussen het Brabantse 
Ruisbroek en het Vlaamse Eikevliet). 
Mariekerke kende dan ook eeuwen-
lang zijn beroepsvissers, ook zoge-
naamde ‘benedenvissers’ die stroom-
afwaarts van Antwerpen gingen vis-
sen. Tot rond 1900 waren de Schelde 
en de Rupel een rijk water dat echter 

werd ‘kapot gemaakt’ door de lozin-
gen van de industrie. Tijdens de beide 
wereldoorlogen was er een kortston-
dige opleving van het visserijbedrijf. 
Met de kleine ‘jol’, 21 voet lang, togen 
zij bijvoorbeeld een week uit tot Wals-
oorden. Zij sliepen in de kleine ‘plecht’ 
met twee volwassenen en met vaak 
nog “een derde man”, meestal een 
knaap. Zij visten o.m. met paling- en 
spieringkorven, met de kuil, de jager, 

Mariekerkse vissers familie Bolles mannen, 
ze woonden op het toenmalig Bolleshof, nu 
omgevormd tot woonerf. foto: Postkaart
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een pompstation in de Rupel geloosd. 
Dus de zoetwatervissen die eertijds 
te Londerzeel werden gevangen en 
opgegeten, zijn van dezelfde soort als 
die toen op de Rupel werden gevist. 
Vandaar deze uitwijding.
Op de Londerzeelse burcht stonden in 
de 14de eeuw zowel zoetwatervissen 
(uit de Molenbeek en burchtgracht) 
als zoutwatervissen (levend aange-
voerd, gekaakt, gerookt of gezouten) 
op het vismenu dat toen 57 % van het 
totale voedselpakket bedroeg. Hierbij 
was 40 % van de vis van lokale oor-
sprong. Het ging hoofdzakelijk om 
kleine specimen van karperachtigen, 
paling, baars en snoek. Niet alle vis-
sen werden geconsumeerd wegens 
niet allemaal even smaakvol of groot 
genoeg. Een snoek eet als roofdier 
uiteraard de kleine stekelbaarsjes. 
De snoek werd opgegeten door de 
mensen, de stekelbaarsjes evenwel 
niet. De daar gevonden karpers kun-
nen ook naar Londerzeel gebracht 
zijn vanuit kweekvijvers, meestal van 
kloosters. Mogelijk bestond er een 
handelsverband tussen de kloosters 
en de plaatselijke adel. Karpers zijn 
goed bestand tegen een langdurig 
verblijf buiten water indien men hun 
uitdroging afremt door ze in vochtige 
doeken, hooi of mos te wikkelen. Dit 
liet transport toe over relatief grote 

afstand in verse of levende toestand.

Begin 18de eeuw verhuurde de heer 
van Niel voor 30 gulden per jaar de 
“visscherye in de Schelde” (d.i. de 
Rupel) en voor 40 gulden per jaar de 
“visscherye” in het Broeck van Niel. 
Het visrecht op de Rupel kwam sinds 
een overeenkomst met de Graaf van 
Vlaanderen in 1326 toe aan de eige-
naar van het Nielderbroeck, dus in 
de latere eeuwen aan de heer van 
Niel. In 1649 werd dit recht door de 
Nielse heer verhuurd aan Dierick Rot-
tiers (een Klein-Brabantse naam) voor 
een termijn van zes jaar en voor 50 
gulden per jaar. Rond 1701 blijken de 
inwoners van Wintam gedurende 36 
jaar de visserij hebben gepacht tus-
sen Hellegat en de monding van de 
Wullebeek. Onder Schelle hebben zij 
de visserij gepacht van de heer van 
Laere vanaf de Wullebeeckse Sluyse 
tot aan de Moerkil. Later namen de 
Rupelmondse vissers deze pacht over. 
Die van Wintam moesten wel goed 
op hun zaken letten want de “steen-
backers ende andere ingesetenen” 
van Niel gingen stiekem hun wijmen 
korven uitzetten of leggen voor het 
vangen van “spirinck, paelinck ende 
andersints”. 
Deze korven werden met koorden 
vastgemaakt aan staken of grote ste-

nen. De veerman van Hellegat, Jan 
Van Ranst had op Hellegat zelfs drie 
illegale korven liggen. En hij was niet 
alleen, ook de Nielenaren François 
Clement en zijn knecht Jan Somers, 
Jan Ceulemans, Guilliam Somers, 
Merten Peeters, Jan Suys, Guilliam 
Cop en Jan Boy zaten bij laag water 
de spiering uit hun korven te schep-
pen. Op de duur greep de heer van 
Niel (in dit geval zijn weduwe) in en 
liet volgende “plakkaat” uitvaardigen 
op 11 maart 1731:
“Wordt aen een iegelyck verboden te 
visschen in deselve Schelde (d. i. de 
Rupel), binnen de jurisdictie van Niel 
op deselve visscherye, met netten, 
korven, ofte diergelycke, sonder spe-
ciale permissie van de Vrouwe Doua-
rière van Niel …”.
Tijdens de Franse annexatie verviel 
het heerlijke recht van de visvangst 
op de rivieren.

Honderd jaar later werd de vervui-
ling van het Rupelwater een serieus 
probleem. Zo kloegen de vissers uit 
Rumst al in 1898 dat de het visbe-
stand, en dan vooral die van de spie-
ring, was terug gelopen wegens het 
vuile water dat de stad Brussel in de 
Zenne loosde. 
Waar hebben we dat verhaal nog ge-
hoord? 

Vissers halen het net aan boord of het net ‘schepen’. 
Foto: kunstschilder Romain Steppe (+1927)  uit St Amands 
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Natuurpunt op de boekenbeurs…
Voor het tweede jaar op rij waren 
vrijwilligers van Natuurpunt dagelijks 
voor dag en dauw, enkele avonden en 
tijdens de opbouw en afbraak zelfs 
volle dagen aan de slag tijdens de 
Boekenbeurs in Antwerpen. In 2009 
werd door Natuurpunt gestart met 
een project om de afvalberg tijdens 
de Boekenbeurs te beperken door de 
gescheiden inzameling van papier en 
karton. Toen werd de klus grotendeels 
geklaard door vrijwilligers van de Ant-
werpse Natuurpuntafdelingen en en-
kele vrijwilligers van Natuurpunt Aart-
selaar en Natuurpunt Rupelstreek. 
In 2009 werd ruim 15.000 kg oud pa-
pier en karton selectief ingezameld, 
dat leverde Natuurpunt een premie op 
van 1.500 euro. Een bedrag dat inte-
graal gebruikt werd voor de aankoop 
van het Stappersven, een uniek stuk 
natuur op de Kalmthoutse Heide. 
In 2010 waren het voornamelijk vrij-
willigers van Natuurpunt Rupelstreek 
en Natuurpunt Hobokense Polder, die 
12 dagen na elkaar stevig in de weer 
waren om de bergen oud papier en 
stapels kartonnen dozen in te zame-
len en af te voeren naar een grote 
perscontainer. 
Door de energieke teams van Natuur-
punt Rupelstreek en Natuurpunt Ho-
bokense Polder werd maar maar liefst 

Raf en Marina aan de slag tijdens de Boekenbeurs foto: Erik

16.000 kilo papier en karton ingeza-
meld!
Tijdens de Boekenbeurs 2010 werden 
750 mensen lid van Natuurpunt. De 
omzet van de Natuurpunt-winkel was 
ook groter dan ooit! Als kers op de 
taart sleepte Natuurpunt ook de prijs 
van ‘Groenste stand’ in de wacht.

Natuurpunt opteerde voor haar stand 
op de Boekenbeurs voor herbruikbare 
tapijttegels die voor het eerst werden 
aangeboden. De verlichting van de 
stand werd beperkt tot de verlichting 
van de beurshal en de in de boeken-
rekken ingebouwde verlichting. Ook 
op het vlak van transport deed Na-
tuurpunt een inspanning, onder meer 
door de vaste standmedewerkers in 
Antwerpen te laten overnachten en 
door de voorraad bij uitgevers op 
de Boekenbeurs zelf aan te kopen. 
Het niet te vermijden transport ge-
beurde met een wagen op aardgas. 
Verder gebruikte Natuurpunt uitslui-
tend dranken met fair-tradelabel.  

Afvaleilanden…

Dat er dit jaar voor de bezoekers aan 
de Boekenbeurs, voor het eerst tijdens 
de ganse periode van de Boekenbeurs 
afvaleilanden werden ingericht voor 

een gescheiden afvalophaling van pa-
pier en karton, PMD en restafval was 
trouwens ook grotendeels de verdien-
ste van Natuurpunt. 
Voor de Boekenbeurs 2011 wil                  
Natuurpunt de organisatoren trou-
wens aansporen om ook enkele glas-
bollen te plaatsen. In 2010 kwam alle 
glasafval immers in de restafvalcon-
tainer terecht.
Ook de afvalinzameling in de afvalei-
landen kan geoptimaliseerd worden, 
teveel afval komt immers in verkeerde 
containers terecht. Het was trouwens 
geen leuk karwei voor de Natuur-
puntvrijwilligers om halfvolle dozen 
met pizza’s en frisdrankblikjes uit de 
papiercontainer te wriemelen. Het 
plaatsen van containers met een dek-
sel met gleuf voor papier, een deksel 
met rond gat voor PMD, wordt daarbij 
aanbevolen. 
Bijzonder leuk voor Natuurpunt         
Rupelstreek en Natuurpunt Hoboken-
se Polder is wel dat de premie voor de 
verkoop van het oud papier en karton 
dit keer evenredig verdeeld zal wor-
den tussen beide afdelingen.

Nieuwe kleurige wandelfol-
der Niels Broek/Walenhoek 

Als toemaatje kreeg Natuurpunt        
Rupelstreek het bericht 
van Natuurpunt, Cel Cam-
pagnes & Evenementen 
dat er tijdens dit voorjaar 
een kleurrijke wandel-
folder Niels Broek/Wa-
lenhoek zal ontwikkeld 
worden, die dan gedrukt 
wordt op enkele duizen-
den exemplaren. De pro-
motie van deze nieuwe 
wandelfolder plannen we 
tijdens een lentemoment 
in het Niels Broek en in 
Walenhoek.  

Tot slot past een woordje 
van dank aan de vrijwilli-
gers van Natuurpunt Ru-
pelstreek, die dit mede 
mogelijk maakten: Raf en 
Marina, Danielle en Robin, 
Lutgard, Jos, Ludwig en 
Erik.
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Samen op stap voor de kerkuil 
Rosette De Roeck, Freddy Simons

Sinds enkele jaren gaan wij regelmatig op stap met 
Erik De Keersmaecker. Sinds 1992 is Erik regio-         
coördinator van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, 
voor enkele gemeenten in de Zuid-Antwerpse regio 
(Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint), Klein-Brabant 
(Bornem, Puurs en Sint-Amands), de Rupelstreek 
(Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) en Wil-
lebroek. 
In die regio’s werden in de periode 1992-2010 door 
Erik en zijn medewerkers van Natuurpunt Rupel-
streek reeds 90 nestkasten voor de kerkuil geplaatst. 
Momenteel zijn Freddy en ik de vaste medewerkers 
van Erik. We helpen hem bij het plaatsen van nieuwe 
nestkasten, bij de controles van bestaande nestkas-
ten, en ook bij het ringen van jonge kerkuilen. En dat 
is dikwijls een hele belevenis… 

Je komt op plaatsen waar je anders 
nooit zou geraken. In kerktorens, bo-
ven in paarden- of koeienstallen, op 
hooizolders, in prachtige verbouwde 
boerderijen, kortom: de plaatsen 
waar je komt, zijn op zich soms al erg 
‘indrukwekkend’. Maar je mag vooral 
niet bang zijn van spinnen, muizen, 
vleermuizen en soms ook niet van een 
dikke laag duivenpoep… 

2009, een absoluut diep-
tepunt voor de kerkuil in 
Vlaanderen
De resultaten van de Kerkuilwerk-
groep Vlaanderen hebben dit bewe-
zen. Oorzaak? 
Een vrij strenge winter 2008-2009, 
een tamelijk nat en koud voorjaar en 
vooral heel weinig muizen, het be-
langrijkste voedsel voor kerkuilen. Ui-
len zijn wel degelijk wijze vogels, want 
als er onvoldoende voedselaanbod is, 

gaan ze niet broeden. Vandaar dat 
we vorig jaar maar heel weinig jonge 
kerkuilen vonden bij onze nestkast-
controles in kerken en schuren. Toen 
kwamen we vaak nestkasten tegen 
die gebruikt werden door duiven of 
kauwen. Deze laatste zijn echt wel 
heel ijverige beestjes. 
Wat die allemaal meesleuren om hun 
nest te bouwen! Niet te geloven, …
takken (soms wel 50 cm lang), stuk-

jes papier, zand, 
plastiek enz… 
Kortom, alles 
wat niet te heet 
of te zwaar is, 
sleuren ze naar 
binnen.  Soms, 
als er duiven zit-
ten te broeden 
in de nestkast, 
durven ze zelfs 
de inlooppijp 
volstoppen met 
takken zodat de 
duiven er niet 
meer in- of uit 

kunnen. Zo heb-
ben we een nest-
kast aangetroffen, 
waarin een kop-
peltje duiven met 2 
eieren gewoon ver-
hongerd zijn, omdat 
ze niet meer uit de 
nestkast konden. 
Wreed soms…
Als je zo’n nestkast 
leegmaakt, die ge-
bruikt werd door 
kauwen, kom je 
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met één grote vuilzak niet toe. En je 
zet best een degelijk stofmasker op! 
Kunnen die rommel maken zeg. Maar 
als ze dan terugkeren, moet je wel ie-
dere keer opnieuw beginnen. Als de 
bak helemaal leeg gemaakt is, leggen 
we er verse braakballen in en hopen 
dan dat er kerkuilen op afkomen. De 
strenge winter van 2009-2010 gaf ons 
dan ook niet veel hoop op een beter 
kerkuilenjaar in 2010. 

2010, een superjaar voor de 
kerkuil
Maar…bij de eerste controles bleek 
onze vrees ongegrond. Regelmatig 
hadden we nu wél jongen. Zalig!!! 
Zo’n kerkuilenjongen zijn eigenlijk wel 
niet de knapste vogels, maar als je 
ziet welke prachtige beestjes het wor-
den als ze volwassen zijn, dan weet je 
waarom je ze wil helpen om te over-
leven. Door nestkasten te plaatsen 
in kerktorens, in schuren en andere 
gebouwen, omdat ze anders geen 
ruimte meer vinden om zelf een nest 
te maken….
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DOLFIJN-spektakel in de Schelde 
Chris Coeckelbergh: birdwatcher en natuurfotograaf

Nadat op 26 juli 2010 aan het Steen 
in Antwerpen een verdwaalde “dol-
fijn” was geseind, dook deze de dag 
nadien ook op verder stroomopwaarts 
op de Schelde. Op 27 juli, tussen 7-9u 
’s morgens zwom de dolfijn 20 mi-
nuten “tot op enkele meters” van de 
veerboot Rupelmonde – Groenendijk 
Wintam. Piet, de veerman kon zijn 
ogen niet geloven. 
Tussen 10u en de late namiddag ver-
bleef hij in de Schelde te Hemiksem. ’s 
Avonds om 18u30 werd de dolfijn aan 
de kade gesignaleerd van Belgomine 
te Temse, net voor de Scheldebrug.  
Na een tip van André Pauwels kon ik 
de dag nadien, op 28 juli de dolfijn 

terugvinden na een zoektocht van 3 
uur. Tijdens die ochtend, op een rim-
pelloze Schelde kon “het sterk snui-
vend geluid” van het spuitgat gehoord 
worden. Ook het felle plonzen van de 
uit het water springende dolfijn klonk 
ver. Tussen 10u en 12u gaf deze dol-
fijn een ware show ter hoogte van de 
Notelaer in Hingene. 
Bij deze langdurige observatie én fo-
toshoot, vanaf de Scheldedijk, toch 
150-200m afstand,  bleek dat het ze-
ker niet ging om een bruinvis maar 
wel degelijk om een echte tuimelaar!  
Een zeehond of bruinvis kwam al wel 
eens zo ver op de Schelde, maar een 
tuimelaar is, tot op vandaag, echt wel 
uniek! 
Vis was duidelijk voldoende aanwezig, 
want ook een paling kon hij buitma-
ken. Ook de volgende 2 dagen verbleef 
deze tuimelaar tussen de Notelaer en 
de Scheldebrug te Temse. Het laatst 
werd hij gezien op 30 juli om 15u30 
rondzwemmend aan de loskade van 
Belgomine te Temse. De trafiek van 
boten en jetski’s was dermate groot 
dat het dier weinig rust kende en niet 
kon vissen.  
Vermoedelijk vond deze dolfijn dan 
toch de weg terug naar zee want la-
ter, op 9 augustus, dook een gelijk-
aardig, allicht hetzelfde exemplaar op 
vlak voor de kust in de Noordzee, ter 
hoogte van Duinbergen. Daar zorgde 
hij, voor een groter publiek voor nog 
meer bekijks. 
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RupelAartjes

Hallo, jongens en meisjes…

Ondertussen is er weer een jaar voorbij gestormd…

De voorbije weken en maanden borrelden er weer enkele ideeën door onze hoofden, voor dingen 
waarvan we hopen dat jullie ze leuk en interessant vinden. Samen met je mama of papa, oma en opa, 
ben je meer dan welkom op één of meer van de volgende activiteiten…
In januari starten we met een heuse knoppenwandeling. In februari boetseren en knutselen we uiltjes 
en in maart doen we een avondwandeling, waarbij we op zoek gaan naar roepende steenuiltjes.  

Woensdag 26 januari: 
Naar de knoppen wandeling in Niel
In het park van het rusthuis WZC Maria Boodschap gaan we op zoek naar ontluikende knoppen van 
bomen en struiken. Het park herbergt een erg diverse flora, diverse boomsoorten staan er door 
elkaar: berken, beuken, eiken, esdoorns, tamme en wilde kastanjes. Dat wordt dus een hele beleve-
nis. Als achterafje wandelen we door de polder van Niel, goede wandelschoenen zijn dan ook een 
aanrader. Heb je een vergrootglas? Breng dat dan ook maar mee.

Afspraak: 
13u45  R idder 
Berthoutlaan Niel 
(thv het gemeen-
tehuis).
Einde: 
omstreeks 16u

Meld vooraf je 
dee lname aan 
Ilse: 
03/887.51.69 
of 
roovers_wach-
ters@hotmai l .
com
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Woensdag  9  februari:  
Boetseren en knutselen van uiltjes
Jongens, meisjes, grootouders, ouders,
Kennen jullie het boeiende leven van de bosuil, de steenuil, de …uil?
WIJ vinden deze beesten allemachtig prachtig en willen er jullie veel over vertellen! 
Misschien hoorden jullie ze ‛s avonds wel eens roepen?
Ook gaan we de fascinerende vogels boetseren in klei of knutselen zodat we ze nadien nog lang 
kunnen bewonderen!

Omdat het in februari koud kan zijn, zullen wij zorgen voor een lekkere, warme, zoete drank…
Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn op 9 februari welkom van 14 u tot 16 u in het Jeugdlokaal van 
het Sportcentrum, Kleistraat 204, Aartselaar. 

Leden van Natuurpunt betalen per 
persoon 1,50 euro, niet leden  2,50 
euro

Inschrijven bij:
Hilde Janssens: 03/887.36.45, 
hiljans@hotmail.com 
of Ria Thys 03/289.73.66, 
ria.thys@telenet.be

EN ook vooraf betalen op rekening: 
979-9767548-41 van Natuurpunt 
Aartselaar met vermelding van: 
Uilenactiviteit en aantal personen.
Er kunnen 24 kinderen deelnemen, 
steeds vergezeld van een ouder of 
grootouder.

Vrijdag 11 maart:  
Op zoek naar roepende steenuiltjes in Rumst
Steenuiltjes voelen zich perfect thuis in het kleinschalige boerenland met oude knotbomenrijen. 
Het behoud van die oude knotbomen is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van Na-
tuurpunt. We starten met een infomoment over het leven van steenuiltjes, daarna maken we een 
wandeling in een landelijk stukje Rumst. Op de terugweg naar de Lazaruskapel wandelen we langs 
onze paddenschermen in de Lage Vosberg, met wat geluk kunnen we daar ook nog enkele padden 
overzetten. Midden maart kunnen de avonden nog behoorlijk koud zijn, warme kledij en een paar 
stevige stapschoenen zijn dan ook een aanrader. 
We wandelen ook langs enkele straten, breng dus best ook een fluo-vestje mee.   
Afspraak: 19u30 Lazaruskapel, Lazarusstraat, Rumst
Meebrengen: Warme kledij, stapschoenen en een fluo-vestje  
Einde: omstreeks 22u
Meld vooraf je deelname aan Ludwig: 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be
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Vogelverschrikker 
Gert Verschueren

Grootmoeder was een uitzonderlijk 
figuur. Niet alleen omdat ze 101 jaar 
oud is geworden maar vooral de ma-
nier waarop ze 101 is geworden. Je 
moet weten dat haar man stierf toen 
ze 57 was.
Ze hadden samen een boerderij, de 
Ingberthoeve in de Dijkstraat, toen 
haar man haar alleen achterliet met 
nog één van haar dochters thuis. Mijn 
vader en haar andere dochter wa-
ren toen al het huis uit en moesten 
voor hun eigen gezin zorgen.  En toch 
heeft ze nog verder de boerderij recht 
gehouden tot haar 75 jaar.  Gemak-
kelijk zal het niet altijd geweest zijn, 
maar als we in haar oude dagen op 
bezoek kwamen, had ze toch altijd 
een verhaal achter de hand waarbij ze 
de miserie die ze al gekend had met 
een kwinkslag naar de achtergrond 
wist te verbannen.

Alhoewel mensen toen nog niet met 
hun lip op elkaar leefden, bestonden 
er in die tijd op de boerderij ook al 
burentwisten. Wij wisten wel dat haar 
directe buren niet haar beste vrienden 
waren, maar wat daar de reden van 
was, is ons nooit duidelijk geweest.  
Tussen de boerderij en het huis van de 
buurman had grootmoeder nog een 
lapje grond liggen waar ze wat groen-
ten kweekte voor eigen huishoudelijk 
gebruik.  Wat rode kolen, ajuinen en 
pekes en erwtjes…. Je kent dat wel 
wat de kleine tuinmannen in hun tuin 
plegen te verbouwen.
Als ervaren tuinier wist ze ook dat 
bij de aanplant van de nieuwe kleine 
plantjes en zaadjes er vooral moest 
uitgekeken worden naar allerhande 
vogels die maar al te graag deze aan-
plantingen en uitzaaiingen als een 
feestmaaltijd  naar binnen zouden 
willen werken.  Op een zondag in het 
voorjaar, tussen het vele werk op het 
veld en de verzorging van de dieren 
door, trok ze zich terug om hierover 
te beraden en na veel gepruts slaag-
de ze er in om een vogelverschrikker 
te maken. Een vogelverschrikker die 
bijna perfect gekleed was en waarvan 
op enige afstand zelf door een men-
senoog  niet kon worden vastgesteld 
of het een  echte mens of een vogel-
verschrikker betrof.  Een kunstwerk.

Doch, het duurde slechts enkele 
uren alvorens de rijkswacht binnen-
viel. Ze  kwamen met het verzoek 
om iets aan de vogelverschrikker te 
doen.  De buurman had een klacht 
ingediend omdat hij vond dat de vo-
gelverschrikker verdacht veel op zijn 
vrouw leek. Het kon niet anders dan 
dat grootmoeder met het plaatsen 
van het werkstuk de buurvrouw wou 
belachelijk maken. En toegegeven, 
het hoofddeksel en het vestje van de 
vogelverschrikker leek verdacht veel 
op de hoofddoek en het vestje  dat de 
buurvrouw aanhad als ze in haar tuin 
zat te werken. De rijkswachter van 
dienst had heel wat overredingskracht 
nodig om het burenconflict niet uit de 
hand te laten lopen en grootmoeder 
toch aan te zetten tot het wegnemen  
van de vogelverschrikker. Aanpassen 
wou ze helemaal niet doen want ze 
had er zo lang aan gewerkt en het feit 
dat zelfs de rijkswacht werd opgebeld 
om haar kunstwerk te aanschouwen 
en te beoordelen, getuigde ervan 
dat ze een unieke vogelverschrikker 
gemaakt had.  Hoeveel maal dat ze 
die dag niet herhaald heeft met fon-
kelende lichtjes in haar ogen en een 
brede glimlach om haar mond :” En de 
buurman denkt dus dat zijn vrouw op 
een vogelverschrikker trekt?”
Jarenlang heeft de vogelverschrikker 
nog onveranderd op de zolder gestaan 

en telkens ze ons het verhaal van de 
vogelverschrikker vertelde, nam ze 
ons fier mee naar boven om het be-
wijsstuk nog eens af  te stoffen.

Met de tijd van mijn grootmoeder is 
ook de tijd van de vogelverschrikkers 
heen gegaan.  In plaats van vogels 
te verdrijven proberen we ze nu met 
alle mogelijke middelen in onze tuin 
te krijgen. 
Nestkastjes worden opgehangen en 
allerhande planten uit onze ‘Behaag 
Natuurlijk’-actie zorgen voor bessen 
die door de tuinvogels als een lekker-
nij worden verorberd.
Het is dan ook veel leuker om wakker 
te worden met het lied van een merel 
dan met geraas van het ochtendver-
keer op de A12.

’s Winters blijft het echter moeilijker 
voor onze tuinvogels om aan voedsel 
te komen. Juist op het moment dat de 
koude en vorst er voor zorgen dat ze 
eigenlijk meer voedsel nodig hebben. 
Het is dan ook een populaire bezig-
heid geworden om de vogels wat bij 
te voederen. Doordat er geen blade-
ren meer aan de bomen hangen, kan 
het  fraaie schouwspel ook zeer ge-
makkelijk gevolgd worden. 
Op de website van Natuurpunt vind 
je een hele reeks aanbevelingen voor 
het bijvoederen van vogels. 
http://www.natuurpunt.be/nl/bio-
diversiteit/vogels/hoe-en-wanneer-
voeder-je-vogels_640.aspx

En denk eraan op zaterdag 5 en 
zondag 6 februari organiseert 
Natuurpunt de jaarlijkse vo-
geltelling.  We rekenen ook op 
jouw input !!!

EnEnEn d d denenk k k ereraaaan n opop z zatatatererdadadag g 5 5 5 enen 
zondag 6 februari organiseert 
Natuurpunt de jaarlijkse vo-
geltelling.  We rekenen ook op 
jouw input !!!
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Hoe staat het met de Reukens ?
Luk Smets

Op het terrein lijkt de uitbouw van het domeinbos De Reukens maar traag vooruit te gaan. Wij wachten reeds jaren op de 
goedkeuring van het gemeentelijk RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat de Reukens een groene bestemming moet geven. 
Maar intussen wordt achter de schermen naarstig voortgewerkt. Wat leren we uit de dossiers ?

Reukenspad
Langs de Halfstraat hing in het najaar 
2010 een aankondiging, dat er een 
bouwaanvraag is ingediend voor de 
aanleg van het Reukenspad. Dit wordt 
een voet/fietsweg die de Halfstraat 
en de Langlaarsteenweg gebruiks-
vriendelijk zal verbinden. Het pad zal 
zoveel mogelijk het tracé van de oude 
kerkweg 19 volgen. Op twee plaatsen 
wordt een gracht gekruist. Daar moe-
ten nieuwe duikers geplaatst worden. 
Voor de kruising met de Wullebeek 
werd enkele maanden geleden reeds 
een nieuwe houten brug  gebouwd 
(zie Rupel.blad juli 2010).
Het pad zal worden aangelegd in por-
fierzand. Waar landbouwvoertuigen 
moeten dwarsen, worden betonpla-
ten aangebracht. Om kruisend vee 
te kanaliseren, wordt een veerooster 
voorzien.

Natuurinrichting
Een tweede bouwdossier dat momen-

teel hangende is, betreft een klein-
schalige natuurinrichting: de aanleg 
van poelen en van een plas-dras-zone 
in een perceel van ANB dat grenst aan 
de Wullebeek. Om het gebied ecolo-
gisch interessanter te maken, worden 
enkele perceelgrensgrachten gedempt 
en een nieuwe meanderende gracht 
gegraven. Een poel zal een geschikt 
leef- en voortplantingsgebied vormen 
voor amfibieën.

Alvorens de poel aan te leggen, was 
het echter noodzakelijk te weten dat 
er gedurende het jaar voldoende wa-
ter in de poel zal blijven. Daarom heeft 
Natuurpunt Aartselaar in 2009 peil-
buizen geplaatst en werden regelma-
tig metingen van het grondwaterpeil 
gedaan (dank Gert!). Op 30 augustus 
stond het water op 2 m diepte. Dus be-
sliste ANB om de poel tot deze diepte 
uit te graven, zodat de poel jaarrond 
waterbergend blijft. De noordelijke 

helling (gericht op het zuiden) wordt 
zachthellend aangelegd, zodat het 
water sneller  opwarmt. De zuidelijke 
helling wordt steiler aangelegd. Dit 
zorgt voor een variatie, waardoor ver-
schillende ecotypen kunnen ontstaan. 
De nieuwe beek slingert doorheen 
het perceel en zal de poel voeden. Zij 
wordt plaatselijk verbreed, zodat daar 
een plas-dras-zone ontstaat.

Wandelpad
Dit tweede bouwaanvraagdossier leert 
ons ook dat zachte recreanten welkom 
zullen zijn in de Reukens. Door aanleg 
van een circulair wandelpad zullen 
recreanten geleid worden over één 
pad en zal de rest van het hooiland 
minder betreden worden. Voor aanleg 
van het pad kan men de vrijgekomen 
grond van de poel gebruiken. De we-
gen worden niet verhard, maar spon-
taangroeiend gras en andere kruiden 
zullen periodiek gemaaid worden.
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Dag van de Vrijwilliger in Kelderijlei 
Schelle
2011 werd uitgeroepen 
tot het Europees jaar 
van het Vrijwilligerswerk 
om de aandacht van het 
grote publiek te vragen 
voor dit onderwerp. Op 
zaterdag 5 maart bun-
delen mensen van ver-
schillende leeftijden en 
achtergronden in gans 
Vlaanderen tijdens deze 
Dag van de Vrijwilliger 
hun krachten waardoor 
ze in contact komen met 
de mooiste natuurparel-
tjes in hun buurt.  Zo ook 
het natuurgebied van de 
Kelderijlei in Schelle, ge-
zamenlijk beheerd door 
Natuurpunt en Velt. Maar 
ook de zorg voor het gebied, te leren 
hoe we met dit gebied kunnen om-
gaan: ook dat is het werk van onze 
vrijwilligers. Zonder de hulp van vrij-
willigers kunnen we onze  doelstellin-
gen niet halen: we kunnen niet zon-
der jullie. De professionele terrein-
ploeg van Natuurpunt uit Mechelen 
heeft dan de zuidelijke en westelijke 
houtwal afgezet, dit in het kader van 
het zesjaarlijks hakhoutbeheer. Zo 
kunnen boomsoorten als els, wilg, 
Noorse esdoorn en inlandse vogelkers 
opnieuw uitschieten om terug een on-
doordringbaar struikgewas te vormen: 
ideaal voor heel wat vogels en kleine 
zoogdieren. Daardoor ook krijgt de 
aanwezige hoogstamboomgaard wat 
meer licht en ruimte om verder uit te 
groeien. Op deze Dag van de Vrijwil-
liger gaan we met een ploeg vrijwil-
ligers met het kleiner houtig materiaal 

van deze beheerswerken de aanwe-
zige houtmijten verder uitbouwen: 
een prima schuil- en nestplaats voor 
vogels als winterkoning, heggenmus 
en roodborst. Ook padden en hazel-
wormen zoeken hierin graag een on-
derkomen. Belangrijk om weten: het 
dikkere snoeihout mag meegenomen 
worden voor de houtkachel ! En aan-
gezien het de Dag van de Vrijwilliger 
is, vergasten we de vrijwillige mede-
werkers achteraf op een bord soep en 
boterhammen.

Snoeilessen fruitbomen 
In februari 2007 werd door medewer-
kers van de Nationale Boomgaarden-
stichting in Kelderijlei een hoogstam-
boomgaard aangeplant. Drie streek-
eigen appelsoorten Trezeke Meyers, 
Rode Keuleman en Renette de France 
en ook drie streekeigen peervariëtei-
ten Saint-Remy, Williams Duchesse 
en Jefkespeer kregen er een vaste 
plaats.  Een hoogstamboomgaard 
biedt je het hele jaar door plezier: 
prachtige bloesems, heerlijk fruit, zin-
gende vogels. Om fruitbomen (zowel 
hoogstam, halfstam als laagstam) op-
timaal te verzorgen is een regelmati-
ge vormsnoei zeker geen overbodige 
luxe. Velt-afdeling Zuid-Antwerpen, 
die het natuurgebied aan de Kelderij-
lei samen met de Natuurpunt Rupel-
streek beheert, wil opnieuw iedereen 
de gelegenheid bieden (niet alleen 
Velt- en Natuurpunt-leden maar ook 
alle geïnteresseerde burgers !) om 
zulk een deskundige snoeiles mee te 
maken onder de vorm van een prak-
tijkles. Deze snoeiles zal doorgaan op 
zaterdag 12 februari onder leiding van 
Velt-lesgever Stefan Eyckerman.  
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Opruimen snoeihout door vrijwilligers Natuurpunt en Velt foto: Francis Mertens

Afspraak: van 9u30 tot 12u  - Bij-
drage Velt- en Natuurpunt-leden: 
€ 2,00 – niet-leden: € 4,00. Elke 
fruitliefhebber is welkom op deze 
snoeilessen !
Info: Francis Mertens: 03/887.15.24  
of francismertens@hotmail.com

Afspraak: 9u tot 12u30 ingang na-
tuurgebied Kelderijlei. Kelderijlei is 
een zijstraat Steenwinkelstraat in 
Schelle,  naast huisnummer 132
Meebrengen: werkkledij, , laarzen 
of hoge werkschoenen
Info: Francis Mertens: 03/887.15.24 
of francismertens@hotmail.com 
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Natuurpunt Aartselaar organiseert, met jouw hulp,  
opnieuw een paddenraapactie!

Padden en kikkers helpen op hun liefdespad ! Wat is er nog mooier?

Ronny Verelst

Vorig jaar werden er terug meer padden geholpen bij hun terugkeer naar hun geboorteplaats…
Het aantal salamanders liep dan weer terug…

Wil jij weten hoe het staat met onze amfibieën in 2011? Kom dan meehelpen bij onze 
paddenraapactie…!

De natuurgidsen van Aartselaar gaan, samen met leden, niet-leden, buurtbewoners en 
kinderen  al jaren in februari en maart dagelijks op pad om de amfibieën te tellen en over 
te zetten in de Groenenhoek.
We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. Tot ongeveer einde februari 
is dit reeds van ca 18 à 18.30 u tot 20 à 20.30 u. In maart – als het al iets langer licht     
blijft - spreken we af rond 19 u en wandelen meermaals op en neer tot ca 21 u. 

Alle hulp hierbij is dan welkom !
Meebrengen: een zaklamp en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een 
fluobandje. 

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  ten gepaste tijde een tabel, waarop je – indien mogelijk – jouw vrije avond (en) kan aanduiden.
We stellen daarna een taakverdeling op, waarbij “nieuwelingen” steeds met een “ancien” kunnen meegaan. Hartelijk dank 
voor je medewerking.

Paddenoverzetactie in Rumst - 2de editie

In samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland en na overleg 
met de gemeente Rumst werd in 2010 door Natuurpunt een eerste pad-
denoverzetactie opgestart langs de Doornlaarlei. Dit leverde metéén verras-
sende resultaten op. Zo werden er 506 padden, kikkers en salamanders over-
gezet, waarvan er 294 in onze emmers terechtkwamen, 74 amfibieën werden 
doodgereden door voorbijrijdende auto’s.

Dit jaar willen we het nog beter doen en het aantal paddenschermen uitbrei-
den in de Doornlaarlei en ook in de Lage Vosbergstraat. Er zullen ook infobor-
den geplaatst worden ter informatie aan de voorbijgangers.

Praktisch:
Op 29  januari gaan we aan de slag om de paddenschermen te plaatsen. Hier-
voor hebben we natuurlijk veel volk nodig. Alle helpende handen zijn welkom 
vanaf 9u aan de hoek Doornlaarlei/Hovennierstraat.

De natuur heeft je immers nodig en vice versa !
Ben je bereid om enkele avonden of ochtenden padden over te zetten? Neem 
dan contact op en wij bezorgen je de nodige info en veiligheidsmateriaal. 

Info: Natuurpunt Rupelstreek, kern Boom-Rumst  
Ludwig Laureyssens: 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be

Opgepast, padden op pad ...
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Cursus orchideeën
Lesgever: Marnix Lefranc

Als men het heeft over orchideeën wordt nogal eens gedacht aan tropische planten of aan de orchideeën in de bloemen-
zaak die in alle mogelijke kleuren en vormen worden aangeboden.  Iets minder gekend is het feit dat er in ons land ook een 
40-tal orchideeën in de vrije natuur voorkomen.  De bloemen zijn meestal minder opvallend doch in schoonheid moeten ze 
zeker niet onderdoen.  Het vraagt alleen wat meer tijd en geduld om ze te ontdekken.
Men treft ze aan in diverse biotopen zoals graslanden, wegbermen, duinvalleien, bosranden en zelfs in bossen.  Het zijn 
planten die erg gespecialiseerd zijn om te overleven op de plaats waar ze groeien.  Hiermee vormen ze een goede graadme-
ter om de ecologische waarde van het gebied waar ze voorkomen te evalueren.  Voor bestuiving  maken orchideeën gebruik 
van allerlei truken om insecten te verleiden en zelfs te bedriegen! In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan al 
deze aspecten die de studie van orchideeën zo boeiend maakt, alsook aan de herkenning van de verschillende soorten.  
Tijdens een daguitstap gaan we op zoek naar orchideeën in het veld.

Praktisch:
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en 1 daguitstap.
Theorie: donderdag 19 mei en 26 mei van 19.30 u tot 22.30 u in Zaal Laïs in het Parochiaal Cen-
trum “Wolffaertshof”, Baron Van Ertbornstraat 7 in Aartselaar.
Praktijk: zaterdag 28 mei: daguitstap naar de streek van de Viroin (omgeving Nismes). We rijden 
kostendelend (0,05 euro/km) en nemen picknick mee. Vertrek in Aartselaar omstreeks 7.30 u. 
Terug omstreeks 19.30 u.  
Lesgever en gids praktijkles: Marnix Lefranc
De cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt Aartselaar met ondersteuning van Natuurpunt 
Educatie. Er kunnen 25 cursisten deelnemen.
Inschrijven verplicht bij Ria Thys, 03/289 73 66 – ria.thys@telenet.be
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt 18 euro en voor niet-leden 24 euro. In deze 
prijs is inbegrepen: lesgeld, 1 drankje tijdens de theorielessen en een lijvige syllabus. De vervoers-
kosten van de daguitstap dienen apart betaald te worden op de dag zelf: ca. 15 euro.
Het juiste bedrag met vermelding van “Cursus orchideeën” en naam en tel. nr. en/of mail dient 
gestort te worden op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar.

Cursus Vogelzang in het bos
Een vroege ochtend in het voorjaar. Het bos wordt wakker met een indrukwekkend ochtendconcert van de vogels. Maar 
welke vogels horen we allemaal? In deze cursus leren we de geluiden van de bos- en heidevogels kennen en hérkennen. Is 
het nu een koolmees of een zwarte mees, een groene specht of een zwarte of misschien wel een boomklever. Je leert er 
alles over in deze cursus. Naast een uitgebreide reeks geluiden krijg je ook van elke vogel wel een stukje film te zien.
Om dit alles grondig onder de knie te krijgen voorzien we zes lesmomenten. 
We starten op maandag 21 februari met de theorielessen, de praktijk voorzien we natuurlijk in de periode dat de bosvogels 
zich volop laten horen en in de maand dat ze nog behoorlijk gemakkelijk op te sporen zijn. En april - onze eerste volle len-
temaand - is daarvoor dan wel het meeste geschikt.
Koen Leysen, lesgever bij Natuurpunt Educatie, zal de vier theorielessen voor zijn rekening nemen. 
Danny Jonckheere en Wim Mertens verzorgen ieder een praktijkles.

Praktisch:
- De vier theorielessen gaan door op maandagen 21 en 28 februari, 14 
en 21 maart in Zaal Moretus, Berkenrodelei 34 Hoboken telkens van 
19.30 u tot 22.30 u.
 
- De twee praktijklessen gaan door op zaterdag 2 april van 9.30 u tot 
12.30 u in de Hobokense Polder en op zaterdag 30 april van 9.30 u tot 
12.30 u in het Cleydaelhof te Aartselaar
Iedere vogelliefhebber kan aan deze cursus deelnemen. Wil je een op-
frissing of voel je je nog leek, maar ben je geboeid door de prachtige 
vogelwereld tijdens je boswandelingen? Welkom!

Wil je inschrijven?
Meld je deelname telefonisch of via mail aan Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.
thys@telenet.be en stort je deelnamebedrag op rek. 979-6399607-37 
van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding: Vogelzang in het bos. 
Leden Natuurpunt betalen 27 euro, niet-leden betalen 35 euro. In dit bedrag is een lijvig cursusboek inbegrepen.
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Plantactie Bos N door BSGO Boom 
Park 
Wim Van Rymenant, Leerkracht GO Boom Park

Eind november stroopten de 
kids van Boom Park de mouwen 
op om de natuur in te duiken.  
Dinsdag 30 november plantten we 
met beide vierde leerjaren van BSGO 
Boom Park een stukje natuur aan. In 
samenwerking met Natuurpunt en Ge-
meente Boom duwden we vakkundig  
84 streekeigen planten de grond in. 
Onze mouwen moesten we toch naar 
beneden laten, want het was bib-
berig koud. De leerlingen van het 
zesde leerjaar hadden de dag ervoor 
de plantgaten aangemaakt. Dit had-
den Juf Elke en Juf Ingrid goed ge-
organiseerd. Mooi werk geleverd. Het 
waren vooral de meisjes die de kui-
len voortreffelijk plantklaar schopten.  
Die bewuste dinsdag was het nog 
kouder. Toch waren we goed aan-
gepast aan deze omstandighe-
den. Neemt niet weg, dat sommige 
teentjes blauw van de kou zagen.  
We hebben compost van onze school 
gebruikt om de bodem vruchtbaarder 
te maken. In deze compostvaten ver-
werken we de overblijfselen van fruit 
en andere etensresten en mengen die 
geregeld met bladafval en grasmaaisel. 
Zo beheren we samen met de leerlin-
gen 3 compostvaten. Dat lukt aardig. 
Hoewel de vorst zijn intrede deed, 
was de ondergrond niet bevroren. 
Meester Jan en Mees-
ter Wim verdeelden de 
plantpakketten. We kre-
gen ook hulp van Stan, 
zijn groene vingers 
kwamen goed van pas. 
De leerlingen wacht-
ten zeer gedisciplineerd 
totdat iedereen klaar 
stond aan het plantgat. 
Op een halfuurtje was 
alles aangeplant. Het 
dunne laagje sneeuw 
hebben we van de wor-
tels weggehouden. Het 
eindresultaat zag er 
zelfs professioneel uit. 
Onze meester trok op 
het einde een zeer bi-
zarre broek aan. Deze 
gelaarsde broek kwam 
goed van pas om de tij-
delijke brug netjes terug 
af te breken. We gaan 

deze aanplant natuurlijk opvolgen in 
de lente. Dan kunnen we de plan-
ten determineren en fotograferen.  
Vorig schooljaar hebben we aan de 
westkant van het natuurdomein een 
soortgelijke aanplant gedaan. Deze 
planten stonden deze zomer al mooi 
in blad en volgen we op. De kids 
staan nu al te popelen om nog eens 

samen te werken met Natuurpunt. Zo 
zie je maar dat het Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (Boom park)
een steentje bijdraagt aan de natuur 
en dat we dit ook in tijd als ervarings-
proces opvolgen? Tenminste als de 
struiken in blad geraken...

De kids van 4A, 4B, 6A & 6B.
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Natuurkalender Rupelstreek

Zondag 2 januari: Natuur.huis De Paardenstal
Vanuit de Paardenstal kan je op ontdekking gaan naar Walenhoek. En je kan er ook een tentoonstelling bekijken over de 
geschiedenis van de kleiontginning. 
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 221 Niel-Hellegat en is open van 13u tot 17u
Info: Frank Van der Velde 03/888.39.44 of frank_v_d_velde@hotmail.com

Zondag 9 januari: Een dagje Klein-Willebroek
Voor onze eerste daguitstap van 2011 trekken we naar Klein-Willebroek. Voor de middag bezoeken we het vogelrijke Broek 
de Naeyer en de Biezenweiden. Tijdens de middag trekken we naar een plaatselijk restaurant. In dat restaurant hebben we 
de keuze tussen 2 streekgerechten: schep met frieten of Duvelfricassee met puree, beiden aan de prijs van 15 euro. 
Na de middag bezoeken we met een gids van Toerisme Rupelstreek/Vaartland het Sashuis en de pittoreske dorpskern van 
Klein-Willebroek. Dit gebouw en het gehucht Klein-Willebroek hebben al een erg bewogen geschiedenis achter de rug.
Afspraak voormiddag wandeling:  9u50 veersteiger Boom of 10u veersteiger Klein-Willebroek
Afspraak namiddag: 14u Sashuis Klein-Willebroek
Inschrijven door een storting van 3 euro op rekening 001-3598649-25 van Natuurpunt Rupelstreek, met vermelding: 
Bezoek Klein-Willebroek, aantal personen, telefoonnummer, eventueel emailadres en je keuzegerecht.
Meebrengen: voor het bezoek aan het Broek de Naeyer, breng je best goede wandelschoenen en een verrekijker mee. 
Info en inschrijven: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Dinsdag 11 januari: Natuurbeheer Niels Broek
Opruimen van snoeihout en maaisel. 
Afspraak: 13u30 tot 16u einde Broeklei thv de Korte Ameldijk  
Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen en laarzen of hoge werkschoenen.
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Vrijdag 14 januari: Infoavond- Amfibieën en reptielen in Vlaanderen
Als opwarmer voor onze tweede paddenoverzetactie in de Lage 
Vosberg in Rumst, bieden we je een infoavond aan, waarbij 
Robert Jooris info geeft over onze inlandse amfibieën en rep-
tielen. 
Robert is één van de meest actieve medewerkers van Hyla, de 
amfibieën- en reptielen werkgroep van Natuurpunt. Hij coördi-
neert onder meer enkele projecten omtrent de biotoopverbete-
ring voor de rugstreeppad in de Rupelstreek. Tijdens deze avond 
komen diverse thema’s omtrent kikkers, padden, salamanders, 
hagedissen en slangen aan bod. Tevens wordt de problematiek 
omtrent het uitzetten van exoten zoals roodwangschildpad en 
stierkikker aangehaald.   
Afspraak: 19u30 Lazaruskapel Rumst. 
De kapel ligt aan de Lazarusstraat, vlakbij de hoek van de        
Mechelsesteenweg en de Varenstraat. 
Inkom: 2 euro als deelname in onkosten
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Zaterdag 22 januari: Knotbomen knotten Reet
Voor de eerste knotactie van 2011 trekken we naar een weiland langs de oude 's Herenbaan in Reet.
Het weiland wordt omringd door een lange rij knotbomen. Het is dan ook een paradijs voor steenuiltjes. Knotbomen vragen 
wel een regelmatig onderhoud. Met wat geluk en voldoende medewerkers hopen we een 15-tal knotbomen te knotten.
Ook dit keer mag het dikkere snoeihout meegenomen worden voor de houtkachel.     
Afspraak: vanaf 9u tot 12u, aan de ’s Herenbaan, 32 Reet.  
Meebrengen: werkkledij en stevige handschoenen
Info: Fried Happaerts 03/888.81.15 of friedh@telenet.be
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Zondag 23 januari: Boottocht 
op Rupel en Dijle
Samen met het Regionaal landschap Rivierenland 
nodigen we je uit voor een winterse boottocht op 
Rupel en Dijle. We starten aan de veersteiger in 
Schelle. Vandaar varen we richting Rumst, daar 
vloeien Nete en Dijle samen en vormen de Rupel. 
Iets verderop voorbij het pittoreske Zennegat, waar 
de Zenne in de Dijle stroomt. Verder op de Dijle 
richting Mechelen. Daar maken we rechtsomkeer 
en varen terug richting Schelle. 
Tijdens de boottocht kan je genieten van de na-
tuurpracht van onze rivieren die tijdens de winter-
maanden bezwommen worden door duizenden wa-
tervogels. We kijken eveneens naar het landschap 
langs de rivieren: de schorren met de typische riet-
landen, het Hellegat in Niel, de oude steenbakkerij-
sites in Noeveren en Hoek in Boom, de mooie vernieuwde kaai in Boom, de restanten van de Van Entschodtbrug en de sluis 
van Klein-Willebroek, de Drierivieren en fietsbruggen in Rumst en het Zennegat met de sluis van het kanaal naar Leuven 
en bij het binnenvaren van Mechelen de imposante toren van de Sint-Romboutskathedraal. 
Afspraak: 8u50 (stipt) veersteiger Schelle, einde Tolhuisstraat Schelle 
Inschrijven kan door een storting van 13 euro (volw.) of 9 euro (-16 jarigen) op rekening 001-3598649-25 van Natuurpunt 
Rupelstreek 2845 Niel, met vermelding: Boottocht Rupel/Dijle, het aantal personen, je telefoonnummer en eventueel email-
adres
Terug in Schelle: omstreeks 14u
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Woensdag 26 januari: Naar de knoppen wandeling in Niel
Vandaag nodigen we jongens en meisjes, samen met hun ouders en/of grootouders uit voor een speurneuzenwandeling 
in het park van het rusthuis WZC Maria Boodschap in Niel. Daarbij gaan we zoek naar ontluikende knoppen van bomen en 
struiken. Als achterafje wandelen we door de polder van Niel, goede wandelschoenen zijn dan ook een aanrader. Heb je 
een vergrootglas? Breng dat dan ook maar mee.
Afspraak: 13u45 Ridder Berthoutlaan Niel (thv het gemeentehuis).
Einde: omstreeks 16u
Meld vooraf je deelname aan Ilse: 03/887.51.69 of roovers_wachters@hotmail.com

Zaterdag 29 januari: Opstart paddenoverzetactie Lage Vosberg 
Rumst
Tijdens het voorjaar van 2010 werd de 
eerste paddenoverzetactie langs de Lage 
Vosberg in Rumst opgestart. Ongeveer 
100 meter paddenschermen werden inge-
graven langs de Doornlaarlei. 
Samen met raapacties in de naburige stra-
ten leverde dit erg verrassende resultaten 
op. In totaal werden 506 padden overge-
zet, waarvan er 299 in onze emmers te-
rechtkwamen. 
Dit jaar willen we het nog beter doen, bij 
het regionaal landschap Rivierenland kon-
den we een extra voorraad emmers en 
paddenschermen krijgen en die willen we 
ook nuttig gebruiken.
Doelstelling van de werkdag is het ingraven 
van ongeveer 200 meter paddenschermen 
en een 10-tal emmers langs de Doornlaarlei en de Lage Vosbergstraat. 
Tijdens de middag zorgen we voor belegde broodjes, koffiekoeken en warme dranken. 
Je bent uiteraard erg welkom om een handje toe te steken en ben je kandidaatvrijwilliger om mee te werken aan de och-
tend- of avondcontrole van de emmers, neem dan contact op met Ludwig.
Afspraak: 9u tot 14u op de hoek Doornlaarlei/Hovenierstraat Rumst
Meebrengen: Werkkledij, stevige schoenen of laarzen en werkhandschoenen.
Info: Ludwig Laureyssens 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be
Opgelet: Als het in deze periode stevig vriest, wordt de actie één, eventueel twee weken uitgesteld.
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Vrijdag 4 februari: Ledenavond Natuurpunt Rupelstreek
Vanavond ben je welkom op onze jaarlijkse ledenavond. Dit keer niet in de Schorre, maar in het Wijklokaal ’t Katrientje in 
de Boomse Bosstraat. 

Na onze klassieke start met een terug- en een vooruit-
blik op de projecten van Natuurpunt Rupelstreek en kern 
Boom-Rumst, gaan we op wereldreis met Fons Van den 
heuvel. Fons brengt drie korte presentaties met beeld en 
klank, samen goed voor een half uur natuurfotografie van 
Fons en van Hilde De Paepe.
De Pantanal is een gebied van meer dan 200.000 km², dat 
voor het grootste deel in Brazilië ligt (70%), en zich verder 
in Bolivië en Paraguay uitstrekt. Het gebied ligt ten zuiden 
van Amazonië, en vormt een overstromingsgebied van de 
Rio Paraguay en haar zijrivieren. In het regenseizoen  van 
december tot maart, staat het grotendeels onder water, 
en vormt dan het grootste ‘wetland’ ter wereld.  Door 
zijn aard en ligging, tussen het Amazone-regenwoud, de 
droge ‘cerrado’ van centraal Brazilië en de met struiken 
begroeide ‘chaco’ van de buurlanden, kent het gebied een 
uniek mengsel van soorten en levensgemeenschappen, 
maar zo goed als geen endemische soorten. Op geen en-
kele andere reis hebben wij op 16 dagen tijd, en op een 
strook van 100 km, zoveel soorten kunnen observeren en 
fotograferen.
Kangaroo Island ligt op 13 km voor de kust van Zuid-Aus-
tralië, en het is 150 op 50 km groot. Als interessante be-
stemming was dit eiland in ons geheugen blijven hangen 
door enkele natuurdocumentaires. Veel toeristen bezoe-
ken het eiland voor één of twee dagen als onderdeel van 
een reis door Zuid-Australië, maar voor natuurfotografen 
is dat wel wat te weinig. Als aanloop naar een Tasmanië-
reis wilden wij er dan ook graag een bezoek brengen, zij 
het voor iets langer, en dat is een dikke week geworden.
Koers op Noord bevat beelden van verschillende reizen 
naar Noord-Europa tussen 1986 en 2009. 
De rode lijn doorheen het verhaal is een (fictieve) tocht 
van de Noordzee tot waar de Noorse Zee de Arctische 
Oceaan ontmoet, en gaat vooral over het vogelleven op 
en langs het water.   
Na de wereldreis met Fons en Hilde rest er nog voldoende tijd om te genieten van hapjes en een drankje, dat je aangebo-
den wordt door Natuurpunt Rupelstreek. Daarna kan er tussen pot en pint nog nagebabbeld worden.
Afspraak: 19u30 Wijklokaal ’t Katrientje, Pastorijstraat 22 (wijk Bosstraat) Boom.
In de Pastorijstraat en in de naburige straten is er parkeergelegenheid.
Inkom: 2 euro als deelname in onkosten

Zondag 6 februari: Natuur.huis De Paardenstal
De Paardenstal is open van 13u tot 17u.
Info: Frank Van der Velde 03/888.39.44 of frank_v_d_velde@hotmail.com

Dinsdag 8 februari: Natuurbeheer Niels Broek
Opruimen van snoeihout en maaisel. 
Afspraak: 13u30 tot 16u einde Broeklei thv de Korte Ameldijk  
Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen en laarzen of hoge werkschoenen.
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Zaterdag 12 februari: ANKONA-ontmoetingsdag
ANKONA (Antwerpse Koepel voor Natuurstudie) verenigt iederéén die interesse heeft en zich bezighoudt met natuurstudie 
in de provincie Antwerpen. De ontmoetingsdag heeft plaats in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen – Campus 
Groenerborgerlaan 171 Antwerpen.
Meer info in dit Rupelblad en op de website: www.ankona.be
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Zaterdag 19 februari: Tour de Gans op Schouwen-Duiveland
Vandaag bezoeken we enkele van de beste natuur- en ganzenkijkgebieden op Schouwen-Duiveland. Daarbij kijken we niet 
enkel vanuit de autobus naar het winters decor met ganzen op de achtergrond, maar maken we ook enkele wandelingen: 
langs slikken, langs dijken, akkers en weilanden, … 
Een verrekijker is echt onmisbaar, maar breng vooral ook warme winterkledij en stevige stapschoenen mee. Deze Tour 
de Gans maakt deel uit van de cursus: Vogels kijken het ganse jaar door, dat betekent dat het aantal plaatsen op de bus 
beperkt is. 
Heb je interesse, wacht dan zeker niet te lang om in te schrijven.
Inschrijven door een storting van 15 euro (volw.) of 9 euro (-16 jarigen) op rekening 001-3598649-25 van Natuurpunt 
Rupelstreek 2845 Niel, met vermelding: Tour de Gans Schouwen-Duiveland, het aantal personen, je telefoonnummer    
Afspraak: 8u parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat Boom
Meebrengen: Warme (heel belangrijk) regenvrije kledij, stevige stapschoenen, picknick, verrekijker, eventueel tele-
scoop.
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Zaterdag 19 februari: Belgische Vogeldag
Nationaal en internationaal vermaarde topornithologen geven boeiende voordrachten. Traditioneel vindt de Belgische Vo-
geldag plaats in het prachtige Gebouw G, Middelheimcampus Universiteit Antwerpen. Details over de lezingen en inschrij-
ven kan je terugvinden op de website van Natuurpunt: www.natuurpunt.be/vogeldag

Zaterdag 26 februari: Knotwilgen knotten Maaielei Schelle
Het is ruim 15 geleden dat we langs de sterk meanderende Maaiebeek een 100-tal knotbomen hebben aangeplant. Onder-
tussen veranderde het boerenland daar erg van aanblik. De meeste natte graslanden, boordevol pinksterbloemen werden 
gescheurd om plaats te maken voor troosteloze maïsakkers. Gelukkig resten er nog enkele waardevolle graslanden, om-
ringd door knotbomen.
En tijdens de lente van vorig jaar deed het ons bijzonder veel genoegen om daar, na een jarenlange afwezigheid opnieuw 
een roepend steenuilmannetje te horen, in een door Natuurpunt aangeplante knotboom. 
Doelstelling van de knotactie is het knotten van 15 knotbomen. De knotbomen zijn gemakkelijk bereikbaar. Via de Ka-
pelstraat, kom je in de Maaielei. Medewerkers zijn erg welkom en het dikkere snoeihout mag meegenomen worden voor de 
houtkachel. Het dunnere snoeihout zetten we ter plaatse op een houtmijt.
Afspraak: vanaf 9u tot 12u Maaielei Schelle (einde Kapelstraat naar rechts)
Meebrengen: werkkledij en stevige handschoenen
Info: Erik De Keersmaecker 03/887.13.72 of erik.dk@skynet.be

Zaterdag 5 maart: Dag van de Vrijwilliger in Kelderijlei Schelle
Tijdens deze Dag van de Vrijwilliger gaan we met een ploeg vrijwilligers het eerder afgezaagde snoeihout opruimen, met 
het kleiner houtig materiaal van deze beheerswerken worden de aanwezige houtmijten verder uitgebouwd. 
Het dikkere snoeihout mag meegenomen worden voor de houtkachel !
En aangezien het de Dag van de Vrijwilliger is, vergasten we de vrijwillige medewerkers achteraf op een bord soep en 
boterhammen.
Afspraak: 9u tot 12u aan de ingang van het natuurgebied. De Kelderijlei is een zijstraat van de Steenwinkelstraat, Schelle, 
ter hoogte van huisnummer 132.
Meebrengen: werkkledij en stevige handschoenen 
Info: Francis Mertens 03/887.15.24 of francismertens@hotmail.com 

Zondag 6 maart:  Natuur.huis De Paardenstal
De Paardenstal is open van 13u tot 17u.
Info: Frank Van der Velde 03/888.39.44 of frank_v_d_velde@hotmail.com

Vrijdag 11 maart: Op zoek naar steenuiltjes
Vanavond kunnen jongens en meisjes, samen met hun ouders en/of grootouders en een gids van Natuurpunt op zoek gaan 
naar roepende steenuiltjes. Ook zonder kids ben je natuurlijk welkom. 
We starten met een infomoment over het leven van steenuiltjes, daarna maken we een wandeling in een landelijk stukje 
Rumst. Op de terugweg naar de Lazaruskapel wandelen we langs onze paddenschermen in de Lage Vosberg, met wat geluk 
kunnen we daar ook nog enkele padden overzetten. Midden maart kunnen de avonden nog behoorlijk koud zijn, warme 
kledij en een paar stevige stapschoenen zijn dan ook een aanrader. 
We wandelen ook langs enkele straten, breng dus best ook een fluo-vestje mee.   
Afspraak: 19u30 Lazaruskapel, Lazarusstraat, Rumst. 
Einde: omstreeks 22u
Meebrengen: Warme kledij, stapschoenen en een fluo-vestje  
Meld vooraf je deelname aan Ludwig: 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be
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Zaterdag 15 januari: “Adopteer een berm”: Zinkvalstraat
Vandaag starten we met een nieuw werkingsjaar om de wegbermen in de Zinkvalstraat schoon te maken. De Milieuraad 
coördineert de acties, die in verschillende straten van Aartselaar plaats vinden en de gemeente ondersteunt met een flinke 
financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
De bermen van de Zinkvalstraat worden ‘s middags dikwijls gebruikt als picknickplaats door vertegenwoordigers. Spijtig 
genoeg belandt lang niet alle afval in de voorziene vuilnisbakken. En voor sluikstorters is deze straat ook niet immuun.
Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging!
Afspraak: om 14 uur in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot ca 15.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen en stevig schoeisel of laarzen. Achteraf genieten we ter plekke van een stevig hartver-
warmertje om ook het nieuwe jaar in te drinken.

Zondag 16 januari: Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-      
Linkeroever
Gids: Marnix Lefranc, 
marnix.lefranc@telenet.be  - 0499/23 01 91
Leiding: Ria Thys, ria.thys@telenet.be  
03/289 73 66
Linkeroever? Meteen duikt een grauw beeld 
op van industrie, volgestouwde container-
schepen en voorbij razende vrachtwagens. 
Toch is dit maar de halve waarheid over Lin-
keroever. Te midden van dit economisch bol-
werk kan Linkeroever uitpakken met unieke 
natuur van onschatbare waarde. De land-
schappen leven dan ook bij gratie van het 
uitgesproken contrast : op de voorgrond vo-
gels die in modderige slikken hun kostje bij 
elkaar scharrelen, terwijl industriële installa-
ties de horizon domineren.
De schorren en polders van Linkeroever zijn 
van cruciaal belang voor tal van trekvogels.  
Zij vinden hier op hun marathonvlucht van 
soms duizenden kilometers een deugddoen-
de stop- of pleisterplaats om te verpozen en hun vetreserves aan te vullen.  Sommigen blijven maar even, anderen bren-
gen er heel de winter door.  Daarnaast is het gebied eveneens van belang voor talloze beschermde vogels die hier komen 
broeden.  Daarom geniet dit gebied op Europees niveau de status van beschermd Vogelrichtlijngebied.
De Europese natuurwetgeving betekent een belangrijke randvoorwaarde voor de havenuitbreidingsplannen.  Natuurgebie-
den die verdwijnen omwille van havenuitbreiding moeten gecompenseerd worden door natuurinrichtingsprojecten in de 
nabije omgeving.  Dit heeft er toe geleid dat er de voorbije jaren heel wat veranderd is op Linkeroever.
Op zondag 16 januari gaan we een kijkje nemen in de natuurgebieden van Linkeroever met speciale aandacht voor de vele 
wintervogels die er vertoeven.  Tot de mogelijkheden behoren kolgans, smient, pijlstaart, brilduiker, nonnetje, grote zaag-
bek, smelleken, blauwe kiekendief en slechtvalk.  De gebieden die we zullen bezoeken liggen nog niet vast.  Dit zal de dag 
zelf bepaald worden afhankelijk van wat we allemaal te zien krijgen.
Praktisch :
Verplicht om op voorhand in te schrijven bij Ria Thys. Zo kunnen kandidaat-deelnemers met vervoersproblemen zeker mee. 
Vertrek aan het Cultureel Centrum in Aartselaar om 8.30 u
We rijden kostendelend met eigen wagens aan 5 eurocent/km
Kun je niet de hele dag mee dan kun je vroegtijdig afhaken, wel op voorhand de gids of leiding verwittigen.  Dan moet je 
wel over eigen vervoer beschikken.
Kun je enkel in de namiddag aanwezig zijn?  Kom dan tegen 13 u naar de kerk van Verrebroek, mits verwittigen van gids 
of leiding.
Mee te brengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker (evt. telescoop), 
vogelgids en lunchpakket.
Terug in Aartselaar omstreeks 18 u

Natuurkalender Aartselaar
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Zaterdag 22 januari: KWISPEL !! Een “kwis-spel” met 
en voor Jan en alleman!
Natuurpunt Aartselaar pakt uit met een algemene kwis voor familie- en gelegenheidsgroepen.  De 
titel zegt het al: het is geen bloedserieuze kwis, maar ook een “spel”. Je moet zeker 
geen echte kwisser zijn om als winnaar uit de bus te komen. De kwis wordt geleid door 
onze Aartselaarse kwismaster Jan Eulaers en Marnix Lefranc zetelt mee in de jury. 
Bedenk een originele groepsnaam en schrijf snel in bij Luk en Ria Smets – Thys, 
03/289 73 66 – ria.thys@telenet.be
Een kwisgroep bestaat uit maximum vier personen.  Het inschrijvingsgeld bedraagt 
12 euro per ploeg en dient gestort te worden op rekening 979-9767548-41 van Na-
tuurpunt Aartselaar met vermelding van de groepsnaam.
Afspraak om 20 u in het Parochiaal Centrum, zaal Laïs, B. Van Ertbornstraat 7 te 
Aartselaar.  
Einde omstreeks 22.30 u.  Iedere ploeg gaat naar huis met een prijs!

Zondag 23 januari: Boottocht op Rupel en Dijle
Voor meer info: zie Natuurkalender Rupelstreek
Inschrijven kan tot 15 januari door een storting van 13 euro (volw.) of 9 euro (-16 jarigen)  op rekening 001-3598649-25 
van Natuurpunt Rupelstreek 2845 Niel, met vermelding: Boottocht Rupel/Dijle, het aantal personen en je telefoonnummer 
en eventueel emailadres.
Info: Erik De Keersmaecker 03/887 13 72 of erik.dk@skynet.be

Februari/maart: Paddenraapactie op de Groenenhoek in Aartselaar
In februari en maart organiseert Natuurpunt elke dag – bij gunstige weersomstandigheden voor amfibieën (dit is bij vochtig 
en niet te koud weer) - raapacties van overtrekkende padden, kikkers en salamanders in de Groenenhoek in Aartselaar. 
We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. Alle hulp hierbij is dan welkom !   Een uitgebreider artikel vind je 
elders in Rupel.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 hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met  Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70 – 
ronnyverelst@telenet.be
We vragen je speciale aandacht voor de Amfibieën- en reptielenavond die Natuurpunt Rupelstreek organiseert op vrijdag 
14 januari. Kijk voor praktische info in de Natuurkalender Rupelstreek

Zaterdag 5 en zondag 6  februari: Vogels Voeren en beloeren: 

Groot telweekend !
‘s Winters geraken vogels moeilijk aan voedsel. Dan hebben ze juist extra veel energie nodig om hun lichaamstemperatuur 
op peil te houden. Insecten zijn grotendeels verdwenen en bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters 
moeilijk om bij hun voedsel te komen. Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire 
bezigheid. Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend schouwspel voor terug! 
Vogels die vaak verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, laten zich nu gemakkelijk bekijken. Als dat geen win-win 
situatie is... 
Natuurpunt organiseert al enkele jaren een telweekend om aan de weet te komen welke vogels er zoal in de Vlaam-
se tuinen voorkomen. Bij je Natuur.blad kreeg je allicht een prachtige folder met alle informatie om deel te nemen.  
Wij zouden ook graag zicht krijgen op de waarnemingen die in onze regio gebeuren. Geef daarom je gegevens niet alleen 
aan Natuurpunt nationaal door, maar ook aan Ronny Verelst, 03/887 82 25 - ronnyverelst@telenet.be

Woensdag 9 februari: Kids en grootouders boetseren en knutselen 
uiltjes
Meer info vindt u in de rubriek RupelAartjes. Wees snel met inschrijven én storten van het deelnamebedrag! 

Vrijdag 11 februari: Feestelijke kaas- en wijnavond met terugblik op 
2010 
De afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurstudie-activiteiten, beschermings-
projecten, cursussen en uitstappen. Een afdeling als Natuurpunt Aartselaar wordt gevormd door mensen zoals jij en wij, 
die zich betrokken voelen met hun omgeving en aan hun kinderen en kleinkinderen een boeiende leefomgeving willen 
doorgeven.
Op 11 februari houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst. We maken er een feestelijke avond van. Om 19.30 u verwelko-
men we u graag met een aperitief. Aansluitend smullen we van een heerlijke kaastafel met verse vruchten. 
Maar we maken ook even tijd vrij om u een jaaroverzicht van onze voorbije activiteiten in 2010 te geven. Dank zij de mo-
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derne technieken maken we er een mooie diavoorstelling van. In 2010 kenden we weer een mooie ledengroei, maar we 
hadden ook gezellige en leerrijke cursussen en uitstappen en natuurlijk onze grote happening in oktober: de 24 uur van de 
natuur.
En we laten je voor het dessert ook al even “proeven” van ons aanbod in 2011.
Praktisch: 19.30 u in Zaal Laïs van het Parochiaal Centrum, Baron Van Ertbornstraat 7  Aartselaar. 
Inschrijven noodzakelijk door te telefoneren of mailen naar Luk en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.
be én door het deelnamebedrag te storten voor de kaastafel, zijnde 10 euro per persoon. Storten kan op rekening 979-
9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding: “Kaastafel” en aantal personen. Lust je geen kaas? Meld dit even, 
dan bereiden we een verzorgde vleesschotel voor u.
Natuurpunt Aartselaar biedt je graag het aperitief en een heerlijk dessert aan! Dranken (wijnen, frisdranken en warme 
dranken) worden ter plekke afgerekend. WELKOM !!!

Vrijdag 25 februari: Steenuilenspeurtocht in Aartselaar
We gaan dit voorjaar weer met alle geïnteresseerden op zoek naar steenuilen. We deden dat enkele jaren gele-
den ook al. We willen de vogels opnieuw inventariseren en kijken of ze Aartselaar nog appreciëren als woongebied. 
Steenuilen leven in weilanden met knotwilgen, boomgaarden en parken of woongebieden waar ook hagen en bosjes zijn. 
Ze hebben een territorium van ca. 30 ha.
In het vroege voorjaar begint de baltsperiode en mannetjes lokken vrouwtjes met een specifieke roep. Zo kunnen ook wij 
horen en zien waar ze zich bevinden.
We inventariseren ’s avonds want steenuilen slapen overdag! We geven je zeker heel wat mondelinge informatie over 
steenuilen en bezorgen je ook een prachtige kleurenfolder van deze kleinste uil in Vlaanderen. We stappen en rijden naar 
de vermoedelijke broedplaatsen. 
Mensen die graag mee komen speuren, zijn welkom op vrijdag 25 februari op de parking van het Gemeentelijk Sportcen-
trum, Kleistraat, Aartselaar om 19.30 u.
Die avond spreken we ook een datum af voor een volgende speurtocht in een ander deel van Aartselaar.
Vooraf je naam opgeven aan Luk Smets, 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be,  want bij slecht weer wordt de speurtocht 
uitgesteld naar de week nadien. 
 

Zondag 13 maart: “Adopteer een berm”: Zinkvalstraat
Vandaag plannen we weer een opruimactie aan de wegber-
men van de Zinkvalstraat en een deel van de Cleydaellaan.
De bermen van de Zinkvalstraat worden ‘s middags dikwijls 
gebruikt als picknickplaats door vertegenwoordigers. Spijtig 
genoeg belandt lang niet alle afval in de voorziene vuilnis-
bakken. En voor sluikstorters is deze straat ook niet immuun. 
Ook het stuk van de Cleydaellaan tussen de Zinkvalstraat en 
de grens met Hemiksem is onderhevig aan sluikafval.
Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers 
mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zor-
gen voor vuilzakken.
Afspraak: om 14 uur in de Zinkvalstraat (tegenover kas-
teel Cleydael). We werken tot ca 15.30 uur. Meebrengen: 
werkhandschoenen en stevig schoeisel of laarzen. 

Zondag 27 maart: Lente, de natuur 
ontwaakt! Wandeling in het Solhofpark
Een wandeling in ons gemeentelijk park Solhof is alweer een tijdje geleden. Vandaag gaan we eens kijken welke lentebloei-
ers er al te bespeuren vallen en welke vogels we kunnen waarnemen. 
Maar we zullen ook de nieuwe infoborden die door Natuurpunt Aartse-
laar ontworpen zijn en in september 2010 door de gemeente Aartselaar 
bekostigd en geplaatst zijn, even bekijken en bespreken. Kids, op elk 
bord staat een leuke doe-opdracht. Dus ook voor jullie heel leuk om 
erbij te zijn. 

Praktisch:
We komen samen aan de ingang van het Solhof, Solhofdreef (tegenover 
Lindelei) om 14.30 u. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Voorzie stevig 
schoeisel (laarzen na regenweer). De wandeling staat open voor ieder-
een en is gratis. Kinderwagens kunnen mee.
 Info en gids: Luk Smets, 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be 
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Zondag 3 april: Fietstocht langs Antwerpse parken i.s.m. Fietsersbond 
Aartselaar
Enkele malen per jaar plannen we een gezamenlijke activiteit met 
de Fietsersbond. 
En vermits het al april is en we allicht de lente voelen kriebelen, 
springen  we samen met de mensen van de Fietsersbond een dagje 
de fiets op. 
We vertrekken om 10 u aan het Gemeentelijk Sportcentrum,               
Kleistraat, Aartselaar en fietsen o.a. langs verschillende Antwerpse 
parken, overwegend langs het fietsknooppuntennetwerk.  Zo zullen 
we zeker passeren langs het Nachtegalenpark, Park Spoor  Noord 
en het Rivierenhof. Maar we komen ook op het Eilandje in Antwer-
pen. 
De tocht bedraagt ca 45 km, maar wel verspreid over 
de hele dag en met enkele rustpauzes in een cafeetje.  
We zijn terug in Aartselaar omstreeks 17.30 u.
Meebrengen: picknick, hopelijk overbodige regenkledij, een fluovestje.
Graag telefonisch of via mail je deelname bevestigen bij Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be of bij Leonce Dekey-
ser,  03/887 61 41 - leoncedekeyser@hotmail.com

De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) organiseert i.s.m. 

het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA)

de 14de editie van de ontmoetingsdag op zaterdag 12 februari 2011

Naar goede gewoonte wordt jaarlijks de ANKONA-ontmoetingsdag georganiseerd op de tweede zaterdag van februari. Deze 
dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 14de editie heeft 
plaats op zaterdag 12 februari 2011 op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start 
om 9u30. Reserveer deze datum alvast in je agenda! 
Net zoals vorige editie wordt deze editie samen georganiseerd met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen 
(UA). Logischerwijs zullen o.m. dan ook enkele actuele UA-onderzoeken aan bod komen.

Het programma ziet er alvast veel belovend uit!
Klassiek hebben in de voormiddag workshops plaats en in de namiddag worden de lezingen in plenum georganiseerd. We 
maken ook deze keer weer gebruik van de ‘bioruimte’ (microscopiezaal kelderverdieping) zodat we praktische workshops 
kunnen organiseren. In de voormiddag is er een praktisch workshop over ‘Digitale fotografie en microscopie’ en in de na-
middag eentje over ‘Het determineren van bepaalde soorten (nacht)vlinders’.

Het volledig programma kan u op de ANKONA-website (www.ankona.be) 
raadplegen maar volgende lezingen staan al vast:
Het nachtvlindermeetnet in Vlaanderen, de eerste resultaten
De nieuwe Vlaamse bijenwerkgroep, iets voor u?
Invasieve exoten weekdieren in de Antwerpse waters – Evolutie van de 
voorbije 20 jaar
Weidevogelbeheer en de inzet van vrijwilligers
Botanisch herstel na grootschalige natuurinrichtingswerken in Langdonken
Landschap De Liereman (Oud-Turnhout): van natuurreservaat naar totaal-
project
Wees geduldig? Over natuurwaarden in oude en jonge bossen in de pro-
vincie Antwerpen 
Natuurdoelen(S-IHD): van theorie naar praktijk (case: de Kempense klei-
putten)
Hingene-Bornem (Klein-Brabant): de (soorten-)rijkste gemeente van Vlaan-
deren?
Kort na de middagpauze is er nog de klassieke ‘korte berichten’-rubriek waarbij iedere organisatie of vrijwilliger een item 
kort kan komen toelichten dat verband houdt met natuurstudie.
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 februari 2011
Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONA-website: www.ankona.be (rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalen-
der’)
Contactpersoon: Koen Cuypers  03/240.59.88 of ankona@admin.provant.be
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Contactpersonen
Erik De Keersmaecker (voorzitter): 03/887.13.72
Carine Wils (secretaris): 03/888.30.74
Guy Buyst (penningmeester): 03/888.62.62
Ludwig Laureyssens: 015/31.99.07
Francis Mertens: 03/887.15.24
Mil Spruyt: 03/844.47.61
Dirk Vercauteren: 03/887.31.28
Ilse Wachters: 03/887.51.69
Luc Verhaegen: 03/877.43.14

Kern Boom-Rumst
Sven Lambrecht (voorzitter) : 0499/23.98.00
Ludwig Laureyssens (penningmeester): 015/31.99.07
Marleen Senecaut (secretaris): 03/889.70.67
Patrick Smits, Fried Happaerts, Lieve De Clerck, Fons 
Van den heuvel, Annie De Wachter, Herman De Herdt, 
Julien Moens, Rita Claes, Sofie Versweyveld, Wim Van 
Rymenant, Dirk Struyf, Wim Van Nunen,Vera Grieten, 
Marc Zegels,  Heidi Nuyts 

Milieuraden
Boom: Sven Lambrecht, Marleen Senecaut, Nico Wys-
mantel, Dirk Struyf
Hemiksem: Peter Hofman 
Niel: Carine Wils , Ward Hoefman
Rumst: Rita Claes, Diane Masson, Louis Bertels, Christel 
Sweeck, Winfried Vangramberen 
Schelle: Ilse Wachters, Stefan Van Roeyen

Website : www.natuurpunt.be/rupelstreek
Email : erik.dk@skynet.be

Bezoekerscentrum ‘De Paardestal’
Boomsestraat 221 - 2845 Niel
Open op 2 januari, 6 februari en 6 maart 2011
Telkens van 13u tot 17u

Contactpersonen
Johan Herreman (voorzitter en geleide wandelingen):
 03/887 27 98 – herreman.johan@skynet.be
Hilde Janssens (secretaris): 
03/887 36 45 - hiljans@hotmail.com
Luk Smets (penningmeester, ledenadministratie en 
communicatie): 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be
Ivan Bogaerts: 03/88716 46 (beheer)
Johan Peymen: 03/877 61 50 (beleid)
Ria Thys: 03/289 73 66 (educatie: cursussen en 
uitstappen)
Ronny Verelst: 0475/58 55 70 (studie)
Gert Verschueren: 03/88710 28 
(educatie: geleide wandelingen)

Milieuraad
Johan Peymen 
Luk Smets
Ronny Verelst 
Gert Verschueren

Gecoro
Afvaardiging sector Natuur: Johan Peymen
Plaatsvervanger: Luk Smets

Website Aartselaar
www.natuuraartselaar.be

Rupel.flits (Natuurpunt Rupelstreek) en Natuurflits (Natuurpunt Aartselaar)
Via onze elektronische Nieuwsbrief  brengen we berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden. 
Wil je deze elektronische nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar Luk Smets  (luk.smets@telenet.be), met 
vermelding van naam en “ja, Rupel.flits” of “ja, Natuurflits Aartselaar”

Opvang gekwetste wilde vogels  
Vogels vallen gemakkelijk als verkeersslachtoffers of ze vliegen tegen ramen aan. Wanneer u 
een gekwetste of zieke vogel wilt oppakken, gooit u er best vooraf een doek of jas over. Het 
donker kalmeert de vogel. Kleine vogels neemt u voorzichtig vast. Grotere vogels en vooral 
roofvogels steeds met handschoenen oppakken. Blijf steeds buiten het bereik van de snavel en 
pas ook op voor de klauwen van roofvogels. Licht gewonde of gekwetste vogels laat u het best 
tot rust komen op een donkere plaats (vb. In een kartonnen doos). Bij ernstige kwetsuren of 

ziekte neemt u contact met het vogelasiel in Malderen. 
Vogelopvangcentrum Malderen,  Boeckheide 51 - 1840 Malderen. 
Tel: 052/33.64.10 

Lay-out Rupel.blad: Fried Happaerts

CONTACT

Rupelstreek Aartselaar
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Rupel.blad in beeld

In het Natuur.huis de Paardenstal werden op woensdag 20 oktober 
8 egelhuisjes in elkaar getimmerd door 10 jongens en meisjes. 
Foto: Erik

Dankzij 9 vrijwilligers werd op zaterdag 23 oktober in het Bos N in 
Boom de ruimte omheen het centrale rietveld vrijgemaakt van wilge-
nopslag. Foto: Erik

In de Terhaagse kleiputten bouwen vrijwilligers van Natuurpunt en 
wandelclub de Kleitrappers op 27 oktober een trap met oude trein-
biels voor een nieuw wandelpad richting Bosstraat. Foto: Erik

Begin november werden de natte graslanden in het Niels Broek ge-
maaid en het maaisel afgevoerd door de professionele terreinploeg 
van Natuurpunt. Foto: Erik

De "24 uur van de natuur" in Aartselaar kende een groot succes. Ruim 100 wandelaars daagden op voor een verkenning 
van de kasteeltuin en het golfterrein van het Cleydael. Foto: Walter Decoene
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Natuurkalender Rupelstreek
Natuurkalender Aartselaar

Afgiftekantoor : 2620 Hemiksem 1

Verantwoordelijke uitgever : Erik De Keersmaecker

 Peter Benoitplein 18

 2627 Schelle

Lidmaatschap Natuurpunt

Om het hele jaar lid te zijn, stort u 24 euro op 
bankrekening 230-0044233-21 van Natuurpunt. 
Dan bent u lid tot eind 2011.

Leden van andere Natuurpuntafdelingen die het 
ledentijdschrift  Rupel.blad  wensen te ontvangen, 
storten 7 euro/jaar op rekening 001-3598649-25 
van Natuurpunt Rupelstreek 

Giften kunnen gedaan worden op rekening 
293-0212075-88  van Natuurpunt met vermelding 
3796 Rupelstreek of 3718 Aartselaar. Deze zijn vanaf 

30 euro fiscaal aftrekbaar

Driemaandelijks regionaal informatieblad

Natuurpunt Rupelstreek en Natuurpunt Aartselaar

     20° jaargang n° 1: januari, februari en maart 2011

België – Belgique

P.B.

2620 Hemiksem 1

8/5071

Zondag 9 januari: Een dagje Klein-Willebroek
9u50 veersteiger Boom of 10u Klein-Willebroek

Dinsdag 11 januari: Natuurbeheer Niels Broek
13u30 tot 16u einde Broeklei thv de Korte Ameldijk  

Vrijdag 14 januari: infoavond Amfibieën - reptielen
19u30 Lazaruskapel Rumst. Lazarusstraat 1
 
Zaterdag 15 januari:“Adopteer een berm”: Zinkvalstr.
10u Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael)

Zondag 16 januari: Natuurgebieden linkeroever
8u30 Cultureel Centrum Aartselaar

Zaterdag 22 januari: Knotbomen knotten Reet
9u tot 12u ’s Herenbaan, 32 Reet.

Zaterdag 22 januari: KWISPEL  Aarselaar
20u Parochiaal Centrum,B. Van Ertbornstraat 7

Zondag 23 januari: Boottocht op Rupel en Dijle
8u50 (stipt) veersteiger Schelle, Tolhuisstraat Schelle 

Woensdag 26 januari : Naar de knoppen wandeling
13u45 Ridder Berthoutlaan Niel (thv het gemeentehuis).

Zaterdag 29 januari: paddenoverzetactie Lage Vosberg
9u tot 14u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst

Vrijdag 4 februari: Ledenavond NP Rupelstreek
19u30 ’t Katrientje, Pastorijstraat 22 (Bosstraat) Boom.

Dinsdag 8 februari: Natuurbeheer Niels Broek
13u30 tot 16u einde Broeklei thv de Korte Ameldijk  

Woensdag 9 februari: Kids knutselen uiltjes
14u Jeugdlokaal Sportcentrum, Kleistraat 204, Aartselaar

Vrijdag 11 februari: kaas- en wijnavond-terugblik 2010 
19u30 Parochiaal Centrum, Baron V. Ertbornstraat 7  

Zaterdag 19 februari: Tour de Gans 
8u parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat Boom

Vrijdag 25 februari: Steenuilenspeurtocht in Aartselaar
19u30 parking Gemeentelijk Sportcentrum, Kleistraat

Zaterdag 26 februari: Knotwilgen knotten Maaielei
9u tot 12u Maaielei Schelle (einde Kapelstraat)

Zaterdag 5 maart: Dag van de Vrijwilliger Kelderijlei 
9u tot 12u Steenwinkelstraat 132 Schelle

Vrijdag 11 maart: Op zoek naar steenuiltjes
19u30 Lazaruskapel, Lazarusstraat 1, Rumst

Zondag 13 maart: “Adopteer een berm”: Zinkvalstraat
14u Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael) Aartselaar

Zondag 27 maart: Wandeling Solhofpark Aartselaar
14u30  Solhof, Solhofdreef (tegenover Lindelei) 


