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Foto voorpagina: Bever – Yves Adams
Vildaphoto
Ruim 150 jaar lang was de bever een dier uit de
geschiedenisboekjes. Uitgeroeid door de mens
in het midden van de 19de eeuw. Maar in de
jaren ’80 en ’90 bracht de mens de dieren weer
terug. Ondertussen verspreid de bever zich
volop over Nederland, Wallonië en Vlaanderen.. Eén beverfamilie woont ondertussen
in het Broek de Naeyer in Klein-Willebroek.
We kijken uit naar hun komst in andere waterrijke gebieden in ons mooie rivierenland
langs Schelde, Rupel, Nete en Dijle.
Dank aan Yves Adams van Vildaphoto

Begin december stond het ledenaantal van Natuurpunt Aartselaar op 365
leden. Bij Natuurpunt Rupelstreek
stond de teller op 948 leden. Daarvan
wonen 934 leden in één van de 7 Rupeldorpen, 14 leden wonen in een andere regio en deze mensen kozen er
om één of andere reden voor om lid
te zijn van Natuurpunt Rupelstreek.
Met 948 leden staat Natuurpunt Rupelstreek op het hoogste ledenaantal
ooit en stilaan maar zeker komt het
1000ste lid in zicht. Om dat aantal
te bereiken, willen we de komende
maanden wel een extra inspanning
doen, met de slogan:
Op naar de 1000!
Een eerste actie om dit doel te bereiken is het bussen van een flyer in alle
brievenbussen in de 7 Rupeldorpen,
met op de flyer info over Natuurpunt
en een beknopte Natuur.kalender.
Streefdoel is om de flyers te bussen
voor midden januari. In de Rupel.flits
van 30 november deden we reeds
een eerste oproep naar vrijwilligers
om een aantal flyers huis aan huis te
bussen.
In dit Rupel.blad doen we dus ook een
oproep naar vrijwilligers. Als ook jij wil
helpen om ons streefdoel te bereiken,
zend dan even een mail naar natuur.
rupel@skynet.be, met als mededeling:
Op naar de 1000! En de gemeente,
eventueel wijk waar jij flyers wil bussen - alvast bedankt!
De komende maanden worden
opnieuw een bijzonder boeiende
periode voor de vrijwilligers van Natuurpunt Aartselaar en Natuurpunt
Rupelstreek. De verkiezingen van
14 oktober hebben in Aartselaar en
de meeste Rupelgemeenten immers
voor een politieke aardverschuiving
gezorgd.
Met als gevolg: nieuwe burgemeesters en bestuursmeerderheden in
Aartselaar, Boom, Niel en Rumst.
Met ook een nieuwe burgemeester in
Hemiksem, al bleef daar de bestaande
bestuursmeerderheid wel intact, net
zoals in Schelle, waar de burgemeester herkozen werd.
Wij wensen de nieuwe bestuursploegen in Aartselaar en de 5 Rupelgemeenten veel succes toe tijdens de

nieuwe bestuursperiode.
De voorbije jaren hebben we in Aartselaar en ook in onze Rupelgemeenten bijzonder goed samengewerkt
met een aantal politieke beleidsmensen. De vrijwilligers van Natuurpunt
Aartselaar en Natuurpunt Rupelstreek
wensen al deze mensen uitdrukkelijk
te danken voor de goede samenwerking gedurende de voorbije bestuursperioden.
De komende maanden gaan we zeker
trachten om contacten te leggen met
de nieuwe bestuursmeerderheden,
in eerste instantie met de nieuwe
schepenen van leefmilieu. Deze mensen zijn voor Natuurpunt immers de
eerste contactpersonen binnen de
gemeente .
Onze beide Natuurpuntafdelingen hopen eveneens op een moment dat we
Natuurpunt en onze lokale werking
mogen voorstellen aan de nieuwe
colleges van burgemeester en schepenen en tevens dat we tijdens een
dergelijk moment de verwachtingen
van Natuurpunt met betrekking tot
het natuurbeleid in de gemeente kunnen toelichten.
Tot slot, rest nog om al de leden van
Natuurpunt Aartselaar en Natuurpunt
Rupelstreek te danken voor hun lidmaatschap van Natuurpunt, deze
prachtige vereniging, waar 10-tallen
vrijwilligers in onze regio in het rivierenland van Schelde, Rupel, Nete en
Dijle zich dagelijks belangeloos voor
inzetten!
Erik De Keersmaecker, voorzitter Natuurpunt Rupelstreek
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Welkom bevers…
Bever - foto: Bart De Keersmaecker

Erik De Keersmaecker

Dat beide soorten ondertussen in het
Broek de Naeyer en dus erg dichtbij
een vaste stek vonden, zet de deur
wagenwijd open voor dromen. Dromen dat vooral de bever de komende
jaren ook andere gebieden in ons rivierenland gaat ontdekken. Dromen
die misschien werkelijk gaan worden,
nu dankzij Kristijn Swinnen, onderzoeker van de Universiteit Antwerpen,
beelden van een foto-val bewijzen
dat er een eerste succesrijke voortplanting van de bever in het Broek de
Naeyer heeft plaatsgevonden. Mogen
we nu echt gaan dromen, dat er over
enkele jaren ook bevers gaan wonen
in het Niels Broek of de Oude Netearm in Rumst… Beide gebieden grenzen aan onze grote rivieren en zijn
alleszins geschikt als leefgebied voor
telkens één beverfamilie.

Kristijn Swinnen naast beverburcht

De voorbije decennia onderging ons
rivierenland langs Schelde, Rupel,
Nete en Dijle een ware metamorfose.
Het werd opnieuw een leefgebied
voor een 25-tal vissoorten, zeldzame
spindotterbloemen, kolonies aalscholvers en blauwe reigers, visdiefjes,
slechtvalken en sinds enkele jaren
ook voor bevers en zelfs voor de otter.
Ontwikkelingen waar we 10 jaar geleden amper konden van dromen. Met
de terugkeer van soorten als bever en
otter, die natuurlijk het meest tot de
verbeelding spreken…

Corridors

doorsnede burcht

Oude kleiputten Terhagen foto: Erik

De oude kleiputten tussen Boom,
Reet, Rumst en Terhagen zouden
eveneens een prima leefgebied voor
2 beverfamilies kunnen vormen. Voorwaarde is wel dat er enkele directe
natuurverbindingen (corridors) tussen
de Rupel en de natuurrijke kleiputten
gerealiseerd worden en het lijkt erop
dat deze doelstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
Een eerste corridor zou gerealiseerd
worden ter hoogte van de Nieuwstraat
tussen Terhagen en Rumst en situeert
zich grotendeels op de terreinen van
de NV Wienerberger.
In samenwerking met de gemeente
Rumst is het bedrijf bereid haar bufferzones zodanig in te richten, dat
vooral aandacht wordt besteed aan de
ecologisch functie van deze zones.
Daarbij is het essentieel dat deze buf-
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Tunnel onder Kapelstraat Terhagen foto: Erik

den, zodanig dat er een moeraszone met rietontwikkeling
tot stand kan komen. Op de
hoger gelegen delen kan dan
een boom-en struikopslag ontwikkelen. De verbindingszone
kan afgeboord worden met
een houtkant als buffer tegen
de omliggende woon- en nijverheidszone. Deze natuurverbinding zou perfect kunnen
gecombineerd worden met
zachte recreatie zoals wandelen en fietsen.
In principe zou ook Walenhoek
in Niel in aanmerking kunnen komen
als leefgebied voor een beverfamilie.
Er zijn honderden meters dammetjes
en rietkragen tussen de tientallen vijvers en poelen. Een verbinding met
de Rupel zou via de bufferzone van
het bedrijf Coeck kunnen gerealiseerd
worden. Minpunt is echter de grote
recreatiedruk in Walenhoek, vooral
bijzonder veel hengelrecreatie, waardoor het gebied voorlopig ongeschikt
is als leefgebied voor de bever.

Nieuwsgierigheid

De terugkeer van de bever en de
eerste succesrijke voortplanting van
de dieren in het Broek de Naeyer
wekt natuurlijk nieuwsgierigheid op.
Nieuwsgierigheid naar het verleden
en het verdwijnen van deze dieren
en tevens naar het verhaal van
hun terugkeer. De voorbije jaren
verschenen diverse artikels over
bevers in het tijdschrift Zoogdier, een
populair-wetenschappelijk tijdschrift
van
de
Zoogdierenvereniging
Nederland en de Zoogdieren- en
Vleermuizenwerkgroepen
van
Natuurpunt.
Net zoals in België is de bever immers
ook in Nederland aan een succesverhaal
bezig, met als logisch gevolg dat in
Nederland 2012 tot het Jaar van de

Bever werd uitgeroepen. De publicatie
van het prachtig informatief boekje:
"Bevers in uw buurt" is er één van de
resultaten van. Hieronder publiceren
we enkele wetenswaardigheden uit
het boekje. Ongetwijfeld gaat dit ook
jouw nieuwsgierigheid opwekken.

Leefgebieden

In Europa komen op verschillende
plaatsen bevers voor. De belangrijkste populaties bevinden zich in het
oosten van Duitsland (stroomgebied
van de Elbe), Zuid-Frankrijk (stroomgebied van de Rhône), Polen, Rusland
en Scandinavië.
Oorspronkelijk kwamen bevers ook in
een groot deel van België en Nederland voor. Bevers waren geliefd jachtwild bij de mens vanwege hun pels,
het vlees en het bevergeil. Dit sterk
ruikend vocht komt uit twee klieren in
het achterlijf. In de 16de en 17de eeuw
werd het beschouwd als geneesmiddel voor allerlei kwalen. Ook werd het
gebruikt in de parfumindustrie.
Door de intensieve jacht en biotoopvernietiging was de soort in 1826 in
Nederland uitgestorven, in België
werd de laatste bever in 1848 doodgeschoten. En het duurde ruim 150
jaar voordat er weer bevers werden
uitgezet.

Voedsel
Huidige gracht op site Wienerberger foto: Erik

ferzones een ecologische link gaan
vormen tussen de Rupel en het achterliggende ontginningsgebied. Op dit
moment vormt de industriezone immers een brede barrière tussen beide
zones.
Belangrijke natuurelementen in dit
project zijn: een eco-buffer langs de
Rupel, een eco-buffer langs de Nieuwstraat met droge en natte elementen,
een corridor met laaggelegen plasdrassloot en wilgenopslag. En een
eco-buffer tussen het bedrijf en het
ontginningsgebied met een struweelrijk talud en vegetatierijke gracht.
Tijdens de realisatie van dit project
worden de betonnen infiltratie-elementen uit de gracht verwijderd. De
huidige diepe smalle gracht wordt
vervangen door een ondiepere brede
gracht. Op een 5-tal plaatsen worden
dammetjes voorzien, waardoor het
water wordt opgehouden.
Deze corridors maken migratie mogelijk voor soorten als: bever, kamsalamander en rugstreeppad.
Verder wil Wienerberger een bloemenweide en haag voor het bedrijfsgebouw realiseren en een halfwilde
tuin. Prachtige projecten, waarmee
het bedrijf een voortrekkersrol op zich
neemt voor meer biodiversiteit op bedrijfsterreinen.
Een tweede natuurverbinding zou
ter hoogte van de Kapelstraat tussen Boom en Terhagen kunnen gerealiseerd worden. Hier neemt de
gemeente Rumst een voortrekkersrol
op zich. Op het gewestplan is een bufferzone voorzien tussen de Rupel en
het Provinciaal Recreatiedomein de
Schorre.
Een rechtstreekse doorgang is mogelijk via een tunneltje onder de Kapelstraat. Dit terrein zou aangekocht
worden door de gemeente Rumst, die
kan instaan voor de verdere inrichting
ervan.
Ook hier zou een centrale lange sloot
met flauwe oevers gerealiseerd wor-

Bevers zijn echte vegetariërs. Op het
menu staan bladeren, twijgen en bast
van bomen (wilg en populier zijn favoriet) en wortelstokken. Ze eten zelden
naaldhout. In de zomer eten ze veel
kruidachtige water- en landplanten.

Beverkalender

Bevers zijn vooral 's nachts en in de
schemering actief. Overdag brengen
bevers de tijd voornamelijk slapend
door in legers, in holen of in burchten.
Ze leven solitair of in een kleine familie. Een familie bestaat gemiddeld uit
4 tot 5 dieren, maar kan ook uit 8 tot
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10 dieren bestaan: het ouderlijk paar,
de jongen van minder dan één jaar en
de nakomelingen van de voorgaande
twee jaar. Het ouderkoppel blijft hun
hele leven bij elkaar.
Bevers houden geen winterslaap. Ze
kunnen om te overleven de vetreserves in hun staart en rest van hun lichaam aanspreken. In gebieden met
strenge winters wordt een voedselvoorraad aangelegd om de winter
door te komen. Daarbij slepen ze in
het najaar grote hoeveelheden takken
richting de burcht en steken deze onder water in de modder. Als het water bevriest kunnen ze via de ingang
onder het water bij de voedselvoorraad komen en daar takken afknagen
en de burcht in nemen. In België en
Nederland zijn de winters vaak relatief
zacht en zijn er maar weinig families
die een voedselvoorraad aanleggen.

Voortplanting

Bevers planten zich doorgaans vanaf
hun derde levensjaar voort. De paring
is in januari/februari en na een zwangerschap van ongeveer 3,5 maand
worden de jongen geboren. Een bever krijgt gemiddeld drie jongen. De
ouders worden bij de opvoeding bijgestaan door de jongen van de voorgaande twee jaren. Na een week of
acht (het is inmiddels half juni) komen
de jongen, die in een hol of een burcht
worden geboren, voor het eerst naar
buiten. Aanvankelijk blijven ze vlak
bij de ingang, maar na enkele weken
zwemmen ze steeds verder van de
burcht of het hol.
Na twee tot drie jaar zijn bevers volwassen en gaan zij op zoek naar een
eigen leefgebied en verlaten het ouderlijk territorium. De meeste bevers
doen dat in het voorjaar, maar als de
dichtheden hoog zijn, stellen ze het
vertrek soms uit tot de nazomer of
het najaar.

Biotoop

Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen land en water, zoals
moerassen, langs beken, rivieren en
meren. Ze hebben geen voorkeur voor
stromend of stilstaand water, maar
een waterdiepte van minimaal 50 cm
is een vereiste. Dan kan de ingang
van de burcht onder water liggen en
is het voedsel zwemmend makkelijker
bereikbaar. Een andere vereiste is de
aanwezigheid van bomen en struiken
op de oever zoals wilg, populier, berk
en es en de aanwezigheid van kruiden.
Hoe gevarieerder het aanbod aan bomen, struiken en (water)planten hoe

geschikter het gebied voor bevers is.
De bever kan door het bouwen van
dammen en het omknagen van bomen en struiken een grote invloed
op zijn leefomgeving hebben. Hij vergroot daardoor de biodiversiteit. In
kleine beken met een variërende waterstand worden soms dammen (tot
wel 100 meter lengte) aangelegd om
het water op peil te houden. Hiervoor
kunnen tot wel 100 cm dikke bomen
worden omgeknaagd. Om hun foerageergebied te vergroten leggen bevers soms kanaaltjes aan. Deze kunnen enkele meters tot enkele honderden meters lang zijn.
De beverburcht en vraatsporen aan
bomen en takken vormen het onmiskenbare bewijs dat er in een gebied
bevers leven.

Verwarring mogelijk…

Bevers worden vaak verward met de
beverrat. Dit dier is echter een stuk
kleiner (kopromplengte maximaal 65
cm en staart maximaal 45 cm), heeft
een duidelijke snuit en zwemt meestal
met een deel van de rug boven water.
Een volwassen beverrat is even groot
als een bever van 1 tot 2 jaar. Een volwassen muskusrat is ongeveer even
groot als een éénjarige bever (kopromplengte maximaal 35 cm en staart
maximaal 25 cm).
Een zwemmende bever is meestal
goed te onderscheiden van een beverrat of een muskusrat. De bever steekt
doorgaans alleen met zijn kop boven
het wateroppervlak uit. Bij de beverrat zie je bijna altijd ook een deel van
de rug. Daarnaast is bij de beverrat
de vacht rond het oor wat lichter en
heeft hij lange witte snorharen. Bij de
muskusrat zie je meestal de hele rug
alsof hij op het water drijft.

Bevers zien…

De kans dat je tijdens een wandeling in het Broek de Naeyer een bever
te zien krijgt is bijzonder klein. Meer
kans maak je tijdens excursies georganiseerd onder leiding van een gids,
zoals in het Nationaal Park De Biesbosch in Nederland of in de Belgische
Ardennen, waar regelmatig beverexcursies georganiseerd worden, contacteer hiervoor: www.natuurgidsardennen.be. Meer info vind je ook op
de website van de Beverwerkgroep:
www.beverwerkgroep.be

Excursies in het Broek de
Naeyer
Op zondag 27 januari organiseert
Natuurpunt Aartselaar een excursie
in het Broek de Naeyer
(zie Natuur.kalender Aartselaar).

En op zondag 24 maart gaat Natuurpunt Rupelstreek op zoek naar
beversporen in het Broek de Naeyer
(zie Natuur.kalender Rupelstreek).

Literatuur:

- INBO 2012: Natuurontwikkelingsplan
voor het kleiontginningsgebied te
Boom – Rumst (Rupelstreek)
- Alterrarapport 2003:
Haalbaarheidsonderzoek naar de
herkolonisatie van de bever in het
bekken van de Schelde en de Dijle
- Zoogdier - diverse publicaties:
Populair-Wetenschappelijk tijdschrift
Zoogdierenwerkgroep (Nederland)
en de Zoogdierenwerkgroep en
Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen
- Zoogdiervereniging:
Bevers in uw buurt
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Met de verkoop van 73.905 streekeigen en autochtone planten werd
Behaag natuurlijk 2012 op vrijdag 23
november en zaterdag 24 november
afgesloten. In elk van de 26 deelnemende gemeenten waren vrijwilligers
van Natuurpunt en de gemeentelijke
milieuraden, medewerkers van gemeentelijke milieudiensten en groendiensten die dagen druk in de weer
met het sorteren van de planten, het
samenstellen van de gemengde pakketten en de bedeling van de plantpakketten, bomen en knotwilgpoten
aan de vele honderden mensen, die
een bestelling geplaatst hadden.
Het resultaat van 2012 is geen
topresultaat, vooral niet in vergelijking
met Behaag natuurlijk 2011 toen bijna
90.000 planten verkocht werden…,
maar toch veel beter dan het resultaat
van 2010 toen slechts 49.000 planten
verkocht werden.
Net zoals de voorbije jaren waren het
de gemeenten Kontich (6175 planten) en Schilde (6172 planten) waar
de hoogste scores gehaald werd qua
verkoop.
In de Rupelgemeenten haalde Rumst
de hoogste verkoopcijfers, met 3019
verkochte planten. In Boom werden
314 planten verkocht, in Hemiksem
1249, in Niel 1159 en in Schelle 1478
planten.
Mooi was ook de verkoop in Aartselaar met 3089 verkochte planten.
Vrijdag 23 november startte in Schelle
de bedeling van het plantgoed, 4 Natuurpuntvrijwilligers zorgde daar voor
het samenstellen van de gemengde
pakketten en voor logistieke steun
bij het ophalen van het plantgoed.
Zaterdag 24 november waren Natuurpuntvrijwilligers aan de slag in
Aartselaar en Rumst-Terhagen. Een
gezellige sfeer hing er in de nieuwe
gemeentemagazijnen in Rumst-Terhagen, waar de kopers zelfs opgewacht werden met een vleugje muziek en ruime info kregen over het
correct aanplanten van hun plantgoed.
In Hemiksem waren het vrijwilligers
van de milieuraad die voor het samenstellen van de pakketten zorgde. In Boom en Niel werd deze klus
geklaard door gemeentepersoneel.
Doorgaans komen de kopers met
een gewone personenwagen voor
het ophalen van het plantgoed, soms
aangevuld met een aanhangwagen.

Behaag natuurlijk in Schelle foto: Erik

Behaag natuurlijk houdt stand…

Af en toe komen er ook mensen met
grotere middelen, zoals een kleine
vrachtwagen. Sommige houden het
meer bescheiden, en komen met een
gewone kruiwagen…
Kinderen vinden het doorgaans ook
prettig, om mama en papa te helpen,
bij de ophaling van plantgoed.
In Aartselaar is de bedelingsdag van
het plantgoed steeds een fijne happening, waarbij niet alleen het verzorgde
plantgoed aan de man/vrouw wordt

Behaag natuurlijk in Terhagen, ontvangst met een
vleugje muziek... - foto's: Erik
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Behaag natuurlijk in Aartselaar :
Onze voorzitter Johan Herreman aan de slag. (foto Luk Smets)

gebracht, maar waarbij de klanten
ook verwend worden met een straf
of een minder straf (maar verwarmend) drankje. En er is steevast ook
een kleine geschenkenstand met natuurvriendelijke verkoopsproducten:
de prachtige Natuurpuntkalender, de
mooie tijdloze wenskaartenreeksen,
zoekkaarten, vogelkastjes, wandelkaarten en natuurlijk onze welkomstpakketten voor nieuwe leden.
3 klanten konden overtuigd worden
om lid te worden van Natuurpunt
Aartselaar.
Pierre en Nestor werkten zich enkele
uren in het zweet om de klanten te
helpen bij het verlenen van de compost. Traditioneel haalt de gemeente
Aartselaar in Brecht een volle container compost ten behoeve van de
klanten van de Behaagactie.
Een eerste rondvraag bij de deelnemende gemeenten toont aan dat het
leveren van het plantgoed door de
boomkweker op 28 verdeelplaatsen
bijzonder vlot verliep. Het plantgoed
was opnieuw van een bijzonder goede
kwaliteit en ook het aanbod van autochtone planten werd opnieuw verhoogd.

Traditioneel worden er tijdens
de Behaag natuurlijkcampagne
knotwilgpoten te
koop
aangeboden.
Die
worden
meestal geoogst
in natuurgebieden
van Natuurpunt.
Even traditioneel
worden die knotwilgen geoogst
tijdens de Dag
van de Natuur. Een dag waarbij vele
honderden
Natuurpuntvrijwilligers
aan de slag zijn. Dat was onder meer
het geval op zaterdag 17 november in
een weiland langs de Wullebeek op de
grens van Niel en Schelle, vlakbij het
Niels Broek, een natuurgebied van
Natuurpunt.
Daar waren tijdens de Dag van de Natuur 16 vrijwilligers van Natuurpunt
Rupelstreek aan de slag.
Er werden 35 knotbomen geknot, met
een deel van het dunner snoeihout
werden enkele houtmijten gebouwd,
een ander deel werd opgehaald door
een ploeg van de gemeente Rumst
voor het bouwen van enkele constructies met wilgentakken in het nieuwe
Speelbos Schensbossen in Reet.
Het dikker snoeihout kon door vrijwilligers meegenomen worden voor de
houtkachel.
Tijdens de middag konden de vrijwilligers genieten van een bord lekkere
soep.
Tijdens het voorjaar van 2013 start
Natuurpunt met de voorbereiding van
de 20ste editie van Behaag natuurlijk.
Meer dan ooit wil Natuurpunt met de
campagne en met vele partners meer

streekeigen en autochtoon plantgoed
in tuinen, langs straten en in het open
landschap realiseren.

"Plant van hier"

Ook dit jaar werd er
gekozen om zoveel
mogelijk planten aan
te bieden als oorspronkelijk
inheems
plantgoed, onder het
kwaliteitslabel "Plant
van hier".
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de
soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in
een bepaalde streek in Vlaanderen, als
deze een nakomeling is van planten
die sinds de laatste ijstijd uitsluitend
in deze regio groeiden. Een zomereik
afkomstig uit de Balkan is dus niet
autochtoon in Vlaanderen, maar de
soort zomereik is hier wel inheems.
Autochtone planten kunnen beter aangepast zijn aan ziektes, uitzonderlijke
vorstperiodes, interacties met andere
organismen, … dan niet-autochtone.
Ze hebben zich immers gedurende
vele eeuwen aangepast aan de lokale
groeiomstandigheden.
Door het Regionaal Landschap Rivierenland, werd in samenwerking met
de gemeentebesturen zaadoogsten
georganiseerd van oorspronkelijk inheemse struiken en bomen. Verschillende boomkwekers die deelnemen
aan deze actie hebben dit zaad tot
mooi plantgoed opgekweekt. In de
actie van dit jaar waren haagbeuk,
rode kornoelje, zomereik, meidoorn,
Gelderse roos, kardinaalsmuts, hondsroos, sporkenhout, lijsterbes, zwarte
els en sleedoorn met het kwaliteitslabel "Plant van hier".

Knotwilgen knotten tijdens de Dag van de Natuur foto: Erik
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Padden overzetten in de wijk Vosberg
Tijdens het voorjaar van 2012 werd door Natuurpunt Rupelstreek ism Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeente
Rumst in de wijk Lage Vosberg in Rumst voor het derde jaar op rij een paddenoverzetactie georganiseerd. Op zaterdag 21
januari werden door 10 Natuurpuntvrijwilligers ongeveer 250 meter paddenschermen en een 10-tal emmers ingegraven
langs de Doornlaarlei en de Lage Vosbergstraat. Langs de toegangswegen werden infoborden geplaatst, om voorbijgangers, buurtbewoners en automobilisten te wijzen op paddentrek in de omgeving. De gemeente Rumst plaatste eveneens
een aantal verkeersborden, om aandacht te vragen voor trekkende padden.
De weken vooraf werd door Natuurpunt in de ruime omgeving een flyer huis aan huis gebust.
Deze flyer had tot doel om de bewoners te informeren over het nut van de paddenoverzetactie en bevatte tevens een oproep naar vrijwilligers om dagelijks de emmers na te kijken en trekkende padden veilig de straat over te zetten.

Arbeidsintensief en laagdrempelig

Een paddenoverzetactie is immers een arbeidsintensieve, maar anderzijds
ook een erg laagdrempelige actie. Een emmer, een fluo-vestje, een zaklamp en een brok engagement volstaan. Men hoeft er geen uitgebreide
natuurkennis voor te hebben om padden over te zetten en eventueel ook
enkele soorten op naam te brengen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden moeten de emmers tweemaal
daags tot eind maart worden nagekeken op trekkende padden, kikkers en
salamanders die in de emmers zijn terechtgekomen. Tijdens de voormiddag, omstreeks 8u30 en ’s avond, omstreeks 20u. Vooral op regenachtige
dagen en een temperatuur hoger dan 8° kan er veel paddentrek zijn. De
diertjes worden uit de emmers gehaald, dan worden de soorten en het
aantal diertjes per soort geteld. En daarna worden ze aan de overkant van
de straat weer vrijgelaten.

Bijna overal in Vlaanderen…

In 2012 werd in 104 Vlaamse gemeenten een paddenoverzetactie georganiseerd en dat is volgens Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt een historisch record!
In 2000 werden in 37 gemeenten 53 acties georganiseerd, goed voor
39.145 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het aantal acties
nam elk jaar toe en in 2012 werden maar liefst op 227 locaties in 104 (van
de 308) Vlaamse gemeenten overzetacties op het getouw gezet.
West-Vlaanderen liet met 62 acties het hoogste aantal optekenen en
Antwerpen was goed voor het hoogste aantal gemeenten waarin één of
meerdere acties werden georganiseerd (27).
In totaal konden in 2012 157.669 amfibieën worden gered. Tussen 2000
en 2012 werden maar liefst 1.472.275 amfibieën door vrijwilligers veilig de
weg overgeholpen.

Paddenschermen plaatsen langs de Doornlaarlei foto: Erik

Dank aan Ludwig en de andere helpers…

Eind maart 2012, ruim 2 maanden na de opstart van de
actie in de wijk Lage Vosberg in Rumst, stond de teller

Paddentrek voorbij?

Eind maart 2012 leek de paddentrek dus voorbij, de schermen en emmers werden uitgegraven en opgeborgen. Al bleek achteraf dat op
verschillende plaatsen in Vlaanderen er nog
een achterhoede op komst was. Dominique
Verbelen, medewerker van Natuurpunt en nationaal coördinator van de paddenoverzetacties
omschreef het zo in zijn bericht van 10 april:
Wat ik niet echt voor mogelijk had gehouden,
is toch gebeurd: met de regenval van gisteravond, is een fikse achterhoede gisteren alsnog aan de heentrek begonnen. Van op een
aantal plaatsen kwamen meldingen binnen van
hoge aantallen (tot 1500 padden per locatie).
Aangezien op de meeste plekken de schermen
al enkele dagen werden verwijderd, heeft dit
tot redelijk wat verkeersslachtoffers geleid.
Paddenoverzetters in de wijk Lage Vosberg foto: Adrie Luijks
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op 943 overgezette padden, 160 salamanders en 8 kikkers, in totaal 1111 diertjes. Een schitterend resultaat, vooral omdat
de paddentrek door de strenge winterperiode pas omstreeks 23 februari op gang kwam. Met toen voor het eerst enkele
avonden met temperaturen boven de 10 graden en een betrokken hemel. Daarna kwam er weer een periode met lagere
temperaturen en viel de trek weer even stil, om dan eind februari terug op gang te komen, toen de avondtemperaturen
opnieuw stegen.
Coördinator Ludwig Laureyssens kon voor het paddenoverzetten ’s avonds doorgaans rekenen op de hulp van Carl Van
Deuren. Andere helpers waren: Jos en Marina Daniels, Jos Laevaert, Adrie Luijks, Ludgard De Vos, Sylvia en haar kinderen.
Vrijdagavond 24 februari zijn een aantal leerlingen van de St-Jozefschool Kontich onder leiding van Christel Sweeck ook
komen helpen.
Dank ook aan Johan Asselberghs. Johan is is coordinator van de Regionale Hylawerkgroep Beneden-Nete, bijna dagelijks
zendt hij in de periode midden januari tot midden april een bericht door met info over de te verwachten weersomstandigheden, de te verwachten paddentrek en allerlei weetjes, die voor paddenoverzetters bijzonder interessant zijn.

Opstart paddenoverzetactie 2013

Zaterdag 19 januari start Natuurpunt Rupelstreek een nieuwe paddenoverzetactie in de wijk Lage Vosberg. Een actie waarbij
we opnieuw samenwerken met Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeente Rumst. Streefdoel is, om net zoals vorig
jaar ongeveer 250 meter paddenschermen en een 10-tal emmers in te graven langs de Doornlaarlei en de Lage Vosbergstraat.
Ben je kandidaat-paddenoverzetter of wil je meehelpen bij het plaatsen van de paddenschermen?
Kom dan naar de opstart van de actie op zaterdag 19 januari, tussen 9u en 14u. Tijdens de middag staan de koffie/thee,
belegde broodjes en de koffiekoeken klaar!
Of kom naar het info-moment voor kandidaat-paddenoverzetters op zondag 20 januari.
Afspraak: infostand Natuurpunt tussen 10u en 12u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst.
Info: Ludwig Laureyssens 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be

...en paddenraapactie in Aartselaar!
Ook in 2013 herhalen de Natuurpunters van Aartselaar hun jaarlijkse hulp aan onze amfibieën.
Padden, kikkers en salamanders maken een wezenlijk deel uit van onze natuur en zij verdienen dan ook de nodige bescherming.
Vorig jaar werd veel belang gehecht aan het voorkomen van verkeersslachtoffers en de resultaten waren verbluffend: het
aantal dode padden ging van 50 in 2011 naar 19 ! Het aantal verkeersslachtoffers bij de salamanders daalde van 26 naar
13 ! Het spreekt dan ook vanzelf dat we ons ook nu zullen focussen op het behoud van deze zo interessante diersoort: de
amfibieën!

Onze actie bestaat ook dit jaar uit twee delen:

• Het plaatsen van schermen
• De paddenraapactie
Op 26 januari: vanaf 10 uur zullen we, zoals in 2012, schermen plaatsen in de Groenenhoek.
In februari en maart organiseren we dan de raapacties.
Bij het vallen van de schemering helpen we kikkers, padden en salamanders veilig de straat over te steken op de plaatsen
waar geen schermen geplaatst staan . Tot ongeveer eind februari is dit reeds van 18u30 tot 20u30. In maart spreken we af
rond 19 uur en wandelen we op en neer tot ongeveer 21 uur.
Voor dageraad worden dan de emmers leeggemaakt.
Alle dieren worden geïnventariseerd. Alleen op deze manier hebben we een overzicht over de populaties amfibieën en over de
evolutie er van.
Dit is een arbeidsintensieve actie en …alle hulp is dan ook meer dan welkom !
Voor de deelnemers aan onze amfibieëncursus is dit een uitgelezen moment om de theorie te toetsen aan de werkelijkheid.
Alle dieren worden immers op soort en geslacht in kaart gebracht!!! De cursus start op 20/02/2013, de paddenoverzetactie
vorig jaar op 17 februari…
Wil je hieraan meewerken of wil je meer info, neem dan contact op met :
Ronny Verelst, 0475/58 55 70 – ronnyverelst@telenet.be
We sturen je dan ten gepaste tijde een tabel, waarop je – indien mogelijk
– jouw vrije avond (en) en/of ochtend(en) kan aanduiden.
We stellen daarna een taakverdeling op, waarbij “nieuwelingen” steeds
met een “ancien” kunnen meegaan.
Hartelijk dank voor je medewerking.
Voor Natuurpunt Aartselaar - Ronny Verelst

Onze amfibieën danken jullie voor deze bescherming!
Rune helpt de padden veilig oversteken - Foto: Ronny Verelst
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Rupel.Aartjes
Hallo jongens en meisjes,
Weer een jaartje voorbij!
Het voorbije jaar konden jullie, samen met Natuurpunt en je mama, papa, opa of oma weer een
heleboel dingen in de natuur ervaren. Ook in 2013 willen we jullie verrassen met vele nieuwe
ontdekkingen in onze natuur.

Woensdag 16 januari: Kijken naar winterse watervogels in
Walenhoek

Afspraak: 13u45 bezoekerscentrum de Paardenstal,
Boomsestraat 221, Niel-Hellegat
Meebrengen: laarzen, een setje kleurpotloden om het
vogelgidsje in te kleuren. En als je een verrekijker hebt,
mag je die natuurlijk ook meebrengen.
Deelnameprijs: 1 euro/vogelgidsje, ter plaatse te betalen - niet-leden betalen 2 euro
Einde: omstreeks 15u30
Even opletten: deze kinderactiviteit is bestemd voor
kinderen vanaf 6 jaar en het aantal deelnemers wordt
beperkt tot maximaal 20 deelnemende kinderen!
Meld vooraf je deelname aan Ilse: tel.03/887.51.69
of roovers_wachters@hotmail.com

Woensdag 27 februari: Naar de knoppen-wandeling in het park
van Boom

Eind februari bereiden bomen en struiken zich volop op voor op de komende lente. In het gemeentepark van Boom staan prachtige bomen: stokoude eiken, beuken, paardenkastanjes en zelfs een
superdikke populier. In het Ecohuis bekijken we eerst een korte presentatie, waarbij we jullie de
mooiste bomen van het park al even voorstellen. Dan kan je meteen een aantal typische kenmerken
van die bomen inkleuren in een bomen- en struikengidsje.

Meerkoet foto: Fons Van den heuvel

Vandaag ben je, samen met je ouders en/of grootouders welkom in de Paardenstal, als afspraakplaats
voor een winterse vogelkijkwandeling in Walenhoek, één van onze mooiste waterrijke gebieden in
het rivierenland van Schelde, Rupel, Nete en Dijle. Walenhoek is een uitmuntend overwinteringsgebied voor tal van watervogels: zoals: aalscholvers, futen, kuifeenden, tafeleenden, slobeenden,
krakeenden, wilde eenden en meerkoeten en ook voor de zeldzame en schuwe roerdomp.
We starten met een korte presentatie, waarbij we deze vogels even voorstellen, en je wijzen op
de kenmerken waarop je moet letten bij het herkennen van deze vogels. Dan kan je meteen een
aantal typische kenmerken inkleuren in een vogelgidsje.
Daarna starten we met de wandeling doorheen Walenhoek. Wij brengen enkele telescopen en ook
enkele verrekijkers mee, zodat we de vogels beter kunnen bekijken.
Achteraf kunnen we nog even napraten in de Paardenstal.
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Daarna gaan we in het gemeentelijk park op zoek naar ontluikende knoppen en naar de hoogste en
de dikste bomen van het park. Daarbij meten we telkens hoe hoog en hoe dik deze bomen dan wel
zijn. Tijdens onze speurtocht maken we een flinke wandeling in het park, goede wandelschoenen
zijn dus een aanrader. Heb je een vergrootglas?
Dan mag je dat zeker meebrengen.
Na de wandeling kunnen we bij een warm drankje nog even
napraten in het Ecohuis!
Afspraak: 13u45 Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129
Boom
Meebrengen: goede stapschoenen, een setje kleurpotloden om het bomen- en struikengidsje in te kleuren en
eventueel een vergrootglas.
Deelnameprijs: 1 euro/bomen- en struikengidsje, ter
plaatse te betalen - niet-leden betalen 2 euro
Even opletten: deze kinderactiviteit is bestemd voor
kinderen vanaf 6 jaar en het aantal deelnemers wordt
beperkt tot maximaal 20 deelnemende kinderen!
Einde: omstreeks 16u
Meld vooraf je deelname aan Ilse:
03/887.51.69 of roovers_wachters@hotmail.com

De dikste boom van de park van Boom – foto: Erik

Woensdag 13 maart: Naar de kinderboerderij

Ganzen, konijnen en cavia’s mogen
we eten geven en lekker “zachtjes”
knuffelen. We brengen bieten naar
schapen en geiten. Natuurlijk mogen
we de varkens niet vergeten… Als
het weer niet te ijzig is, verzorgen
we een groot paard en een shetlandponey. Als beloning mogen we op hun
rug een ritje maken.
Wij voorzien lekkere chocomelk om
ons tussendoor op te warmen.
Zin om mee te gaan? Kinderen vanaf
4 jaar met hun grootouders of
ouders mogen mee.

bezoek aan de kinderboerderij Foto: Ria Thys

Wie houdt veel van dieren en wil ze
ook verzorgen?
Op woensdagnamiddag 13 maart
gaan we naar de kinderboerderij!
Hoera!!!

Afspraak: om 13.40 u aan het Cultureel Centrum van Aartselaar – Della Faillelaan 34 - we rijden
dan met volle auto’s naar de Lievevrouwkensbosweg 20 te Wilrijk. Terug thuis rond 16.15 u.
Deelnameprijs: voor Natuurpuntleden: 1 euro p/p - voor niet-leden: 2 euro p/p.
Inschrijven bij
Hilde Janssens, 03/887 36 45 - hiljans@hotmail.com of
Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be
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Cursus: Vogels kijken het ganse jaar door…
Na een jaartje onderbreking starten we in januari 2013
met een nieuwe, bijna jaarronde vogelkijkcursus, waarbij
opnieuw heel wat vogelsoorten aan bod komen.
We starten op maandag 28 januari met een eerste theoriemoment in het Ecohuis ’t Kleibrood in Boom, waar
trouwens alle theorieavonden zullen doorgaan. Tijdens
die eerste info-avond staan overwinterende eenden en
steltlopers op het menu. Op zaterdag 2 februari kunnen
we onze kennis al meteen testen met vogelkijkmomenten aan het Noordelijk eiland en in Walenhoek.
Het tweede theoriemoment is een prima voorbereiding op
een heuse Tour de Gansbustocht in Zuid-Holland. Tijdens
het derde theoriemoment laten we de spechten even op
hol slaan en besteden we eveneens aandacht aan onze Kleine zilverreiger - foto Raymond De Smet
dagroofvogels en aalscholvers. Vervolgens trekken we
naar het Blaasveld Broek en het Broek de Naeyer om
deze vogels live te bewonderen.
In april en mei wagen we ons aan de riet- en bosvogels en tijdens een de vogelkijkmarathon op zaterdag 4 mei trachten
we het record van onze eerste vogelkijkmarathon in 2011 te breken.
Eind mei wordt een heuse ontdekking met een bustocht naar de kleiputten van Ploegsteert en de Blankaart in de Westhoek.
Eind juni wordt eveneens een primeur met een daguitstap naar het Vinne en de omgeving van Hoegaarden. In september
komen de steltlopers opnieuw aan bod met een theorieavond en een bustocht naar Schouwen-Duiveland.
De cursus wordt afgesloten met een daguitstap naar vogelrijke gebieden op de Antwerpse linkeroever en een gezamenlijk
avondmaal in ’t Steencaycken in Boom.

Praktische informatie over de cursus:














Maandag 28 januari: Theorie 1 - Eenden in winterkleed – overwinterende steltlopers
o 19u30 – 22u Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 – 2850 Boom
Zaterdag 2 februari : Dagexcursie vm Noordelijk eiland – nm Walenhoek
o 8u50– 12u parking Rupeldijk Tolhuisstraat 2627 Schelle
o 13u30 – 16u30 Bezoekerscentrum de Paardenstal – Boomsestraat 221 2845 Niel
Maandag 18 februari: Theorie 2 – Ganzen in de polders – Zeevogels Brouwersdam
o 19u30 – 22u Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 – 2850 Boom
Zaterdag 23 februari: Bustocht Tour de Gans: Oudeland van Strijen - Goeree-Overflakkee –
Brouwersdam
o 8u – 19u30 parking kerk H.Hart Antwerpssestraat/Eikenstraat 2850 Boom
Maandag 25 maart: Theorie 3 - Spechten slaan op hol – dagroofvogels – aalscholvers
o 19u30 – 22u Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 – 2850 Boom
Zaterdag 30 maart: Dagexcursie vm Blaasveld Broek – nm Broek de Naeyer
o 8u30 – 17u parking kerk H.Hart Antwerpsestraat/Eikenstraat 2850 Boom
Maandag 29 april: Theorie 4 - Riet- en bosvogels
o 19u30 – 22u Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 – 2850 Boom
Zaterdag 4 mei: Vogelkijkmarathon : ochtend: kleiputten Terhagen – vm: Noordelijk eiland –
nm: KBR – avond: Walenhoek
o 6u45 – 22u parking de Wissel – Kardinaal Cardijnstraat (thv Korte Veerstraat) 2840 Terhagen
Zaterdag 25 mei: Bustocht La Briqueteries Ploegsteert – De Blankaart Wouwen
o 8u – 19u30 parking kerk H.Hart Antwerpssestraat/Eikenstraat 2850 Boom
Zaterdag 15 juni : Dagexcusie met eigen wagens Het Vinne en Hoegaarden
o 8u – 19u30 parking kerk H.Hart Antwerpssestraat/Eikenstraat 2850 Boom
Maandag 30 september: Theorie 5 - Steltlopers op trek
o 19u30 – 22u Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 – 2850 Boom
Zaterdag 5 oktober: Bustocht Steltlopers op trek in Schouwen-Duiveland
o 8u – 19u30 parking kerk H.Hart Antwerpssestraat/Eikenstraat 2850 Boom
Zaterdag 23 november: Dagexcursie met eigen wagens natuurgebieden Linkeroever - afsluiten in
’t Steencaycken Boom, met avondeten en met terugblik op voorbije cursus.
o 8u – 21u parking kerk H.Hart Antwerpssestraat/Eikenstraat 2850 Boom

De cursus: Vogels kijken het ganse jaar door wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt Educatie vzw en
met de gemeente Boom.

Rupel.blad 13

Alle theorieavonden gaan door in het
nieuwe Ecohuis ’t Kleibrood , ’s Herenbaan 129 Boom, telkens van 19u30 tot
22u. Lesgever tijdens de theorieavonden is Koen Leysen, medewerker Natuurpunt Educatie vzw.
Omwille van praktische redenen wordt
het aantal deelnemers beperkt tot
maximaal 35 deelnemers.
Inschrijven kan door een storting van 99
euro (volw.) of 80 euro (-16 jarigen) op
rekening 001-3598649-25 of BE70 0013
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek
2845 Niel, met vermelding:
Cursus vogels kijken het ganse jaar doortelefoonnummer - eventueel emailadres.
Niet-Natuurpuntleden betalen 123 euro.
In het inschrijvingsgeld is de deelname
aan de 3 bustochten inbegrepen.
Meer info: 03/887.13.72
of natuur.rupel@skynet.be
Biddende torenvalk - foto Fons Van den heuvel

Het Grote
Vogelweekend:
Tel mee met Tom
Van Dyck
Kop koffie op het aanrecht, alle ogen gericht op de voederplank
en het notitieboekje in de aanslag. De winter is weer daar. Tijd
om de hongerige tuinvogels te helpen met extra voedsel. Doe
mee aan het Grote Vogelweekend van Natuurpunt! Tel op 2 en
3 februari met Tom Van Dyck de meesjes, musjes en lijsters in
je tuin en geef je resultaten door.
Omcirkel 2 & 3 februari 2013 alvast in je agenda (voor scholen:
vrijdag 1 februari) en surf voor meer info naar
www.vogelweekend.be Je maakt er kennis met de meest
voorkomende tuinvogels en hun gezang en ontdekt er hoe je
hen kan verwennen met een aangepast menu. Neem deel aan
de Grote Vogelwedstrijd. Misschien win jij de prijs voor de
mooiste voederplank van Vlaanderen!
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Huiszwaluwen blijven op peil…
Tijdens de voorbije zomermaanden gingen vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek opnieuw op stap om de bewoonde nesten van huiszwaluwen te tellen. In de 5 Rupelgemeenten werden dit jaar 153 bewoonde nesten geteld. Met als resultaat de
tweede beste score sinds de start van de tellingen in 1995. De beste score werd vorig jaar gehaald, toen er 177 bewoonde
nesten werden geteld.
Toplocatie in de regio blijven de gebouwen van de oude Electrabelcentrale in Schelle met 52 nesten, vorig jaar broedden
hier 72 paartjes huiszwaluwen en dat verklaart ook de achteruitgang tegenover 2011. Op de andere locaties in Hemiksem,
Boom en Rumst bleven de aantallen ongeveer gelijk met het topjaar 2011.
Verheugend was wel om vast te stellen, dat
het kunstnestenproject aan de gebouwen
van de Provinciale Technische Scholen in
Boom, dat door Natuurpunt in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland
werd opgestart succes heeft, 11 paartjes
huiszwaluwen wonen daar nu in een kunstnest, 2 paartjes kozen ervoor om een natuurlijk nest te bouwen.
Ook in Rumst loopt het nestkastenproject
prima, daar broedden opnieuw 22 paartjes
huiszwaluwen. Het merendeel opnieuw in
het Molenveld en in een kunstnest. Het
Molenveld is nog steeds terecht de zwaluwenstraat van Rumst. Eén paartje huiszwaluwen koos voor een woonst in een kunstnest in de Veerstraat.
Tellers in 2012 waren Ludwig Laureyssens
in Rumst, Peter Hofman in Hemiksem en
Erik De Keersmaecker in Boom en Schelle.

Huiszwaluw foto: Fons Van den heuvel

Meer info over het zwaluwenproject: website Natuurpunt Rupelstreek: www.natuurpuntrupelstreek.be/zwaluwen
of op de website van Regionaal Landschap Rivierenland: www.rlrl.be/zwaluwen

16de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag

Zaterdag 9 februari 2013 (UA- Campus Groenenborger)
Thema ‘Van natuurstudie naar natuurbeheer … of omgekeerd?’

Programma:

Voormiddag: Vanaf 9u15 ontvangst (koffie/thee)
9u30u - 9u40: Verwelkoming (Rik Röttger, gedeputeerde Leefmilieu, provincie
Antwerpen)
Tussen 9u50 en 12u: Keuze uit vier workshops:
• Praktische workshop: Met eenvoudige middelen onder de gewone microscoop kijken naar bacteriën.
• Workshop: Wat zit er in onze poelen?
• Workshop: De eerste resultaten en ervaringen van …?
• Workshop: Landschappen, KLE en provinciale prioritaire soorten (PPS)
Middagpauze: Vanaf 12u: broodjesmaaltijd en info- en boekenstands

Namiddag:

13u00: Vertoning van natuurfilm over ‘Oerkempens landschap De Liereman
13u45 - 15u10: Praktische workshop: Determineren van waterwantsen OF
13u45: Korte berichtenrubriek
14u15: Nieuwe vlinderatlas 2013: trends en lessen, ook voor de provincie
14u45: Ecoduct De Munt: een beestige brug?
15u10: Pauze
15u40: Het gebruik van cameravallen door vrijwilligers. Samen sterk?
16u10: Het opvolgen van IHD-verplichtingen: een zaak voor de overheid of een belangrijke uitdaging voor
vrijwilligers?
16u35: Receptie
Het volledig programma kan je eveneens op de ANKONA-website (www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’)
raadplegen.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 2 februari 2013.
Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONA-website: www.ankona.be (rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’)
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Zondagse Kleren
Gert Verschueren
In alle families bestaan van die tradities die worden overgedragen van
generatie op generatie al door de
eeuwen heen. Het gebeurt echter dat
sommige leden van de familie zich niet
kunnen terugvinden in deze gebruiken maar jarenlang, door de enorme
familiale druk, zich toch volgens deze
levensgewoonten blijven gedragen.
Het mag geen verrassing zijn dat de
onderdrukking van het onbehagen om
zich volgens deze tradities te gedragen, vaak tot frustraties en trauma’s
kan leidden en een stempel kunnen
drukken op de rest van een leven.
Een van die gebruiken die een stempel op mijn leven heeft gedrukt is het
dragen van Zondagse Kleren. Een
hele week naar school gaan en dan
eindelijk op zondag kon je je eens laten gaan en buiten een hele dag rond
ravotten. Niet dus, want op zondag
werden er Zondagse Kleren aan getrokken en deze moesten piekfijn in
orde blijven. Voor een buitenspeler
als ik, was dat een veel grotere opgave dan een hele week schoolgaan.
Op communiefeesten met de rest van
de familie leidde dit steeds tot kwalijke climaxen. We hadden een grote
familie met talrijke kinderen van onze
leeftijd en het duurde dan ook gewoonlijk niet al te lang of we liepen
achter een bal op het pleintje achter
het parochiaal centrum. Het is alom
bekend dat voetballers niet veel nodig
hebben om tegen de grond te gaan.
Wij moesten niet veel onderdoen
voor onze professionele voorbeelden
om de beste schwalbes of de gevaarlijkste tackles op het grasveld uit te
voeren. Lang duurde het echter niet
of we werden er op gewezen dat met
onze Zondagse Kleren het echt niet
kon om zich zo in het zweet en het
vuil te lopen.
Het gebeurde dat ook de vaders al
eens een balletje wouden mee spelen, maar dan werd de ergernis van
moeder opgespaard tot we thuis waren en werd ons daar nog eens ingewreven wat voor mooie kleren we
weer verknoeid hadden, ondanks de
steun van vader die daarbij nog eens
op zijn verantwoordelijkheid als opvoeder van zo’n bende schavuiten
werd gewezen.
Het mag u dan ook duidelijk zijn dat,
na ik er in slaagde om onder moeders
vleugels uit te raken, nooit nog zon-

dagse kleren heb willen dragen. Nog
steeds stel ik het dragen van elke vorm
van voorgeschreven kledij in vraag en
op zondag kan je me enkel in een vrij
sportieve outfit terugvinden, klaar om
in te springen bij eender welke actieve
onderneming.
Nochtans waren er ook leuke nevenverschijnselen verbonden aan het
dragen van zondagse kleren.
Ter compensatie voor al wie zich
enigszins kon gedragen, werden er
elke zondag namiddag ‘pateekes’ genuttigd. En daar heb ik geen allergie
aan overgehouden. Integendeel, een
gezellig babbeltje kan alleen maar
vrolijker worden als er wat kleine
zoetigheden naar binnen kunnen gespeeld worden.
Welk middel is er beter om een gesprek te openen dan samen een keuze
maken over wat het lekkerste hapje is
dat je gepresenteerd wordt?
Het moet niet op zondagnamiddag,
dat doet me te veel aan mijn thuis situatie denken, maar op eender welk
ander moment van de week, sta ik altijd open voor wat zoete lekkernijen.
Het is dan ook niet uitzonderlijk dat
bij een bezoek aan grootmoeder die
al jaren alleen woonde, we “pateekes"
meenamen om het gesprek wat gezellig op gang te brengen. Ik heb de
gewoonte om altijd één pateeke meer
mee te nemen dan er mensen aan
tafel zitten. Dit verhoogt de keuze
van de aanwezigen en laat de laatste
kiezer toch niet achter met het voldongen feit dat hij enkel de overschot
moet nemen. Stiekem wist ik ook wel
dat er dan altijd één overbleef, maar
ik was als koper van de zoetigheden,

altijd wel zeker dat ik ook het overgebleven pateeke ging lusten.
Niemand is zo onbeleefd om het laatste stuk te nemen zelfs nadat ik bij hen
zou aandringen om dit enige overgeblevene toch te verorberen. Enkel ik
als verstrekker van de lekkernijen kon
onbesproken ook het laatste pateeke
opeten. Dus dat waren er altijd 2 voor
mij.
Dat was echter wel buiten grootmoeder gerekend.
Zo gebeurde het dat we met drieën
(grootmoeder, mijn vrouw en ik) bij
grootmoeder in het salon ons pateeke
hadden opgegeten en we gezellig
keuvelend het overblijvende pateeke
aan het observeren waren. Juist toen
ik wou aanbieden aan de anderen om
dit laatste zoete kunstwerkje zijn finale bestemming te bezorgen, ging de
deurbel. Door een klein raampje van
de leefkamer naar de hal zagen we
mijn broer aan de voordeur staan.
In een flits van helderheid nam grootmoeder vliegensvlug de schotel met
het overblijvende pateeke en stopte
het in de dichtstbijzijnde gesloten salonkast tussen de oude fotoalbums,
terwijl ze zacht maar duidelijk hoorbaar mompelde: “Die gaat hier mijn
pateeke niet opeten,hé". Daarna
stapte ze terug al schuifelend alsof er
niets aan de hand was naar de voordeur en verwelkomde mijn broer. Spijtig genoeg had die enkel weliswaar
mooie bloemen bij maar die konden
we natuurlijk niet opeten. Allicht heeft
ze achteraf nog nagenoten van haar
pateeke want toen we later nog eens
naar de foto’s kwamen kijken, was er
geen spoor meer van terug te vinden.
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Zoals elk jaar organiseert Natuurpunt Aartselaar ook dit jaar een Algemene Vergadering. Zondagse Kleren zijn niet vereist
maar we zullen er wel voor zorgen dat met een hapje en een drankje alle aanwezige leden zich welkom voelen. De formule
van de vorige jaren heeft zijn succes reeds bewezen en ook dit jaar zullen we onze Algemene Vergadering in een kaasen wijnavond integreren om zodoende het noodzakelijke aan het aangename koppelen, waarbij zal blijken dat het niet
altijd even voor de hand ligt wat het noodzakelijke en wat het aangename is.

Cursus Mieren
Lesgever: Joeri Cortens
Mieren zijn een groep van kolonieormende sociale
insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen. Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan
zeer verschillende leefomgevingen; waar ze voorkomen zijn mieren de dominante levensvorm op
de bodem. Omdat mieren vrijwel overal ter wereld
voorkomen, zijn ze een van de succesvolste diergroepen.
Mieren lijken soms vervelende indringers maar het
zijn bijzonder nuttige beestjes. De mieren die je
meestal te zien krijgt in huis en tuin zijn de werksters. Gezien het de taak is van de werksters om
voedsel te zoeken, durven deze je huis wel eens
binnendringen op zoek naar eetwaar voor de hongerige larven. Daarbij doen ze niemand kwaad.
Vermits de diertjes eigenlijk heel nuttig zijn in huis
en tuin omdat ze schadelijke insecten en afval opruimen, laat je ze best ongemoeid. Maar het kan
wel vervelend zijn wanneer ze de weg naar de
voorraadkast met zoetigheden hebben gevonden.
Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie, zal ons deze insectjes in drie lessen beter leren kennen.
Theorie:
2 lessen: Donderdag 25 april en 2 mei 2013 van 19.30 u tot 22.30 u in het Gemeentelijk Sportcentrum, Jeugdlokaal onder
zwembad, Kleistraat 204 Aartselaar
Praktijk:
Zaterdag 4 mei 2013 van 9.15 u tot 12.45 u. We trekken naar de Hobokense Polder. We vertrekken vanop de parking van
het Cultureel Centrum, della Faillelaan Aartselaar
De driedelige cursus kost 18 euro voor Natuurpuntleden en 23 euro voor niet-leden.
Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE88 9799 7675 4841 van
Natuurpunt Aartselaar met als mededeling “Cursus mieren” en je telefoonnummer en/of mailadres.
Cursusverantwoordelijke: Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be

Bosmier

Welkom op zaterdag 2 februari in de
Xaveriuszaal (grote bovenzaal) van het
Wolffaertshof, B. Van Ertbornstraat 7 te
Aartselaar om 19 u. Vooraf inschrijven
door storting van het benodigde bedrag
(zie Kalender).
Natuurpunt Rupelstreek verwelkomt je
van harte op hun jaarlijkse Ledenavond,
op zaterdag 26 januari ben je welkom in
het Eetcafé ’t Steencaycken, afspraak om
17u30. Inschrijven is nodig, er kunnen
max.40 mensen deelnemen.
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Amfibieëncursus :
“Gewriemel zonder piemel”
Cursusbegeleiders: Theorie: Joeri Cortens -Praktijk: Kurt Crauwels en Ivan Bogaerts
Vanaf februari kunnen we ons weer verwachten aan paddentrek. Al jarenlang kunnen we met de hulp van tientallen vrijwilligers padden, kikkers en salamanders helpen bij hun tocht naar hun liefdespoelen.
Maar heel vaak krijgen we vragen van de deelnemers om meer te vernemen over deze dieren.
Vandaar dat we een driedelige amfibieëncursus inrichten zowel voor de vrijwilligers aan de paddenoverzet als voor alle
geïnteresseerden!
Voor de theorieles doen we beroep op Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie.
De praktijklessen worden begeleid door onze eigen mensen Kurt Crauwels en Ivan Bogaerts.
Wie wil vernemen wat we bedoelen met de gekke slogan “Gewriemel zonder piemel”, kan dit komen beluisteren op de
amfibieëncursus.
Wil je weten wat het woord “sterrenschot” betekent of een innige “amplexus”, dan moet je zeker deelnemen aan deze korte
cursus. Wie weet kan je nog iets opsteken om mee te doen aan de Slimste mens of de Canvascrack.
Verschillende inheemse amfibieën zullen worden toegelicht en kunnen met een beetje geluk worden bekeken tijdens de
paddenraapacties en op de praktijkuitstappen.
Ook zullen we na de cursus voor eens en voor altijd het verschil tussen hagedis en salamander kennen, evenals het verschil
tussen een kikker en een pad.

Praktijk:
• Zaterdag 30 maart 2013 van 9.30 u tot 13 u. We trekken naar De Battelaer in Mechelen (gelegen tussen Zenne en Leuvense Vaart) en gaan met Kurt op zoek naar
kleine watersalamander, Alpenwatersalamander en wie
weet (in fuiken) de kamsalamander. Ook een aantal kikkersoorten staan op ons verlanglijstje.
• Zaterdag 27 april 2013 van 13.30 u tot 23 u. Een lange
maar boeiende dag. In de namiddag maken we met Ivan
een wandeling in De Maten in Genk en hopen daar o.a.
de rugstreeppad te kunnen opsporen. ‘s Avonds picknicken we en tegen de schemering zoeken we in De Dauteweyers met een plaatselijke gids naar o.a. boomkikkers.
Tegen 23 u willen we weer in Aartselaar zijn.
Voor de praktijkuitstappen verplaatsen we ons met eigen
(liefst volle) wagens. Aan de chauffeur wordt 7 eurocent per
km betaald. We vertrekken beide keren vanop de parking
van het Cultureel Centrum, della Faillelaan Aartselaar

De driedelige cursus kost 18 euro voor Natuurpuntleden en 23 euro voor niet-leden. Inschrijving is
definitief na storting van het deelnamebedrag op
rekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met als mededeling “Cursus amfibieën” en je
telefoonnummer en/of mailadres.
Cursusverantwoordelijke:
Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be

Kleine watersalamander Foto: Marijke Vandebroeck

Theorie: Woensdag 20 februari 2013 van 19.30 u tot 22.30 u in het Gemeentelijk Sportcentrum, Jeugdlokaal onder
zwembad, Kleistraat 204 Aartselaar
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W.W.W. : Weekend WeerribbenWieden (Nederland)
Natuurpunt Aartselaar organiseert van vrijdag 31 mei 2013 tot
zondag 2 juni 2013 een natuurweekend te Weerribben-Wieden
in Nederland. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het
grootste laagveenmoeras van West-Europa met een zeldzame
natuur. Turfwinning gedurende drie eeuwen heeft dit gebied
zijn huidige uiterlijk gegeven van weren (smalle vaarten), ribben (stroken land waar de turf kon drogen) en wieren (plassen). Regelmatige beheerswerken zorgen voor een broedgebied voor purperreiger, roerdomp, baardmannetje, rietzanger
en karekiet. In 2002 werd de otter hier terug uitgezet en dit
verliep zeer succesvol.

Het programma om ons te laten kennismaken
met dit gebied ziet er als volgt uit.
Vrijdag worden de deelnemers verwacht tussen 11 en 12 u aan het Buitencentrum Weerribben in Ossenzijl (dus NIET aan
het hotel). Na een rondgang en een interessante film van een 20 minuutjes over het gebied, nemen we een fluisterboot en
varen naar de Kloosterkooi, een “eendenkooi” waar we een rondleiding krijgen van ruim een uur. Rubberlaarzen zijn hier
echt wel noodzakelijk!! Op de boot of in de Kloosterkooi nuttigen we onze meegebrachte picknick mét meegebrachte drank.
We varen via een andere route terug naar Ossenzijl en rijden met de auto’s naar ons hotel.
We verblijven in volpension in hotel
Buitengoed Fredeshiem
Eiderberg 2 8346KJ De Bult / Steenwijk
in kamers met WC en douche.
We hebben exclusief gedurende gans ons verblijf een gezellige
“leefruimte” tot onze beschikking met bar (dranken 1,90 euro à
2,80 euro per glas).
Zaterdag maken we een dagfietstocht van ca. 55 km langs de
Weerribben waarbij we verschillende kijkhutten of kijkpunten aandoen. Fietsen (ook tandems) worden ter plaatse gehuurd. ’s Middags eten we ergens onderweg de picknick die door Fredeshiem
werd klaargemaakt.
Zondagmorgen maken we, na het ontruimen van de kamers, vanuit het hotel een prachtige (bos)wandeling van ca. 3 uur
naar o.a. de Woldberg, met zijn 26 meter !!! het hoogste punt van Overijssel.
Na het lunchbuffet is het tijd om huiswaarts te keren, eventueel met een stop in het pittoreske Giethoorn.
De plaats van samenkomst is het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer:
Buitencentrum Weerribben-Hoogeweg 27 8376EM Ossenzijl
Vertrek is vrij op vrijdag rond 8u30 voor de ca. 240 km naar Ossenzijl. Voor eventuele “meerijders” komt dit aan 0,07 euro
per km neer op ca. 30 euro p.p. -De organisator bemiddelt graag over afspraken rond milieubewuste carpooling.
Ons verblijf omvat 2 x ontbijtbuffet, 2 x driegangen dagmenu voor het diner, een lunchpakket voor zaterdag en een lunchbuffet op zondag. Koffie en thee zijn gedurende het verblijf vrij voorzien.
Vegetarische maaltijden zijn mogelijk en aan speciale diëten kan eveneens op verzoek voldaan worden.
De bedden zijn opgemaakt en een handdoekenpakket is voorzien.
Voor vrijdagmiddag dien je dus wel zelf voor picknick én drank te zorgen.
Dit alles voor 190 euro per persoon, inclusief de gids en bootuitstap van vrijdag én de huur van een fiets voor zaterdag.
Inschrijven kan door overschrijven van 65 euro per persoon op rekening BE 88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met vermelding “Weerribben” + naam van de deelnemer(s).
Het aantal deelnemers is beperkt tot 24. Wie eerst stort, eerst maalt.
De organisatie berust bij Jan Eulaers – jan.eulaers@skynet.be – 0495 52 77 31.
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Prijsuitreiking Natuur.fietszoektocht

Prijsuitreiking foto – Jan Eulaers

Op zondag 28 oktober hebben we de prijsuitreiking gehouden van onze Natuur.fietszoektocht. Die kon je maken tussen 1
juli en 30 september in Aartselaar en de Rupelstreek. De 30 deelnemers met de beste antwoorden werden hierop uitgenodigd. We kijken tevreden terug op deze fietszoektocht. We hebben 328 brochures verkocht en schatten dat ca 660 mensen
de tocht gereden hebben (ervan uitgaande dat men overwegend per twee fietste). 112 antwoordformulieren werden weer
ingediend.
De deelnemers werden verwelkomd door Ria Thys, die de Aartselaarse Schepen van Leefmilieu, Marijke Vandebroeck,
introduceerde. Marijke dankte Natuurpunt voor de goede samenwerking tijdens haar mandaat als Schepen. Nadien dankte
Luk Smets in naam van Natuurpunt de Schepen voor de gewaardeerde samenwerking tijdens de voorbije legislatuur.
Aan de hand van een powerpoint werden de resultaten van de Natuur.fietszoektocht en de goede antwoorden gepresenteerd. Deze antwoorden zijn terug te vinden op www.natuuraartselaar.be/fietszoektocht.

Hierna werd aan
alle aanwezigen
een receptie aangeboden
met
dranken uit de
Wereldwinkel en
warme en koude
hapjes, prachtig
verzorgd door het
bestuur van Natuurpunt Aartselaar.

Winnares Lucrèce D’Hollander (links)
en Schepen Marijke Vandebroeck –
foto Luk Smets

Jan Eulaers verzorgde de prijsafroeping. De eerste vijf (laatst afgeroepen) kregen de prijs uit handen van Karin Demulder van Toerisme Rupelstreek-Vaartland en Schepen Marijke Vandebroeck.

Tijdens de prijsuitreiking van onze Natuur.fietszoektocht viel
ook Natuurpunt Aartselaar in de prijzen. De vereniging High
5 voor Aartselaar kende Natuurpunt voor haar inspanningen
voor de Aartselaarse natuur een award voor verdiensten toe.
Deze mocht onze voorzitter Johan Herreman ontvangen uit
handen van Schepen Marijke Vandebroeck.
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Natuurkalender Rupelstreek
Natuur.huis De Paardenstal

In januari, februari en maart is de Paardenstal enkel tijdens de eerste zondag van de maand open, telkens van 13u tot 17u.
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
Info: Frank Van der Velde 03/888.39.44 of frank_v_d_velde@hotmail.com

Zaterdag 12 januari: Natuurbeheerswerken Kelderijlei

In het kader van het zesjaarlijks hakhoutbeheer komt de terreinploeg van Natuurpunt uit Mechelen vanaf maandag 7
januari in Kelderijlei de westelijke houtkant afzetten. Zo kunnen boomsoorten als els, wilg, Noorse esdoorn en inlandse
vogelkers achteraf opnieuw uitgroeien om terug een ondoordringbaar struikgewas te vormen: ideaal voor heel wat vogels
en kleine zoogdieren.
Met het kleiner houtig materiaal van deze beheerwerken gaan we de aanwezige houtmijten verder uitbouwen: een prima
schuilplaats en nestgelegenheid voor onder meer winterkoning, heggenmus en roodborst. Ook padden en hazelwormen
zoeken hier graag een onderkomen.
Belangrijk om weten: het dikkere snoeihout mag meegenomen worden voor de houtkachel !
Tijdens de middagpauze vergasten we de vrijwilligers op een bord soep en boterhammen.
Afspraak: 9u30 tot 14u aan de ingang van het natuurgebied Kelderijlei.
Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen, en laarzen of hoge werkschoenen.
Info: Francis Mertens 03/887.15. 24 of francismertens@hotmail.com

Voor de middag maken we een dorpswandeling door Terhagen, samen met
Annemie Goris (gids Scheldelandgidsen). Daarbij wandelen we in de
voetsporen van Piet van Aken, langs
het deels verdwenen verleden en het
nieuwe heden van Terhagen, één van
onze mooie Rupeldorpen…
Tijdens de middag gaan we richting taverne De Klamp voor het middagmaal.
Na de middag maken we, met Fried Happaerts als gids, een wandeling door de
nieuwe natuur in de kleiputten tussen
Terhagen, Boom, Reet en Rumst.
Daarbij volgen we grotendeels het traject van de Rupelkleiroute, door de
mooi gerestaureerde Poort van De
Beuckelaer, langs de inmiddels ook
herstelde Lein van Terhagen, langs het
landschapskunstwerk en de oriëntatietafel aan de Hoogstraat en de verdwenen dorpjes van weleer.
Afspraak: 9u50 parking sporthal Uitgedekt Schoor, Europalaan 3 Terhagen.
Inschrijven: Stort 14 euro: inbegrepen
onkosten gids Scheldelanders en middagmaal (koninginnenhapje, stoofvlees of goulash, allen met fritten) of 17,50 euro (sla met garnalen) op rekening 0013598649-25 van Natuurpunt Rupelstreek, met vermelding: Dagje Terhagen, je voorkeurgerecht - het aantal personen, je
telefoonnummer en eventueel email.

Woensdag 16 januari: Kijken naar winterse watervogels in Walenhoek

Jongens en meisjes, zijn vandaag samen met hun ouders en/of grootouders welkom in de Paardenstal, voor een winterse
vogelkijkwandeling in Walenhoek, één van onze mooiste waterrijke gebieden in het rivierenland van Schelde, Rupel, Nete

Prachtige herenwoning Kardinaal Cardijnstraat Terhagen foto: Erik

Zondag 13 januari: Een dagje Terhagen…
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en Dijle. Meer info in de rubriek RupelAartjes op pagina 10.
Afspraak: 13u45 bezoekerscentrum de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel-Hellegat

Zaterdag 19 januari: Opstart vierde paddenoverzetactie Lage Vosberg

Voor het vierde jaar op rij organiseert Natuurpunt Rupelstreek ism Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeente
Rumst een paddenoverzetactie in de wijk Lage Vosberg in Rumst. Streefdoel is het ingraven van ongeveer 250 meter
paddenschermen en een 10-tal emmers langs de Doornlaarlei en de Lage Vosbergstraat. Het ingraven van de paddenschermen
en de emmers is een erg arbeidsintensieve job. We hopen dat een 10-tal vrijwilligers komen opdagen, zodat we omstreeks
14u klaar zijn.
Tijdens de middag zorgen we voor belegde broodjes, koffiekoeken en warme dranken.
Afspraak: 9u tot 14u op de hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat 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.

Zondag 20 januari: Natuurpunt zoekt kandidaat-paddenoverzetters…

Om deze 4de paddenoverzetactie tot een goed einde te brengen, zijn we dringend op zoek naar minimaal een 5-tal vrijwilligers/sters, die op basis van een beurtrol regelmatig de emmers langs de paddenschermen willen controleren en de
padden veilig aan de andere kant van de straat vrijlaten. Ben je kandidaat-paddenoverzetter/ster, kom dan zeker naar de
infostand van Natuurpunt op de hoek van de Doornlaarlei en de Lage Vosbergstraat voor enige info en een heuse on-thejob training.
Afspraak: tussen 10u tot 12u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst
Info: Ludwig Laureyssens 015/31.99.07 of ludwig.laureyssens@telenet.be

Voor de ledenavond 2013 kiezen we opnieuw voor
een gezellig samenzijn in ’t Steencaycken in Boom.
‘t Steencaycken is een sociaal tewerkstellingsproject dat
gegroeid is uit De Steenschuit.
Het is een gezellig, artistiek aandoend eetcafé, rustig
gelegen in de wijk Hoek, vlakbij de Rupeldijk in Boom.
Dit jaar starten we wel een half uurtje vroeger dan vorig
jaar.
En voor we aan het menu beginnen, kijken we terug op
de werking van Natuurpunt Rupelstreek in 2012 en naar
de projecten in 2013!
Het menu bestaat uit: een voorgerecht (soep) - een hoofdgerecht fritten/groenten en een keuze uit: vol-au-vent,
stoofvlees of een halve kip - dessert (chocomousse).
Je kan ook kiezen voor een vegetarisch menu, samen
met het aperitief kost dit 18 euro/persoon.
Andere dranken zijn niet inbegrepen, en worden achteraf per tafel afgerekend.
Een week vooraf moeten we het aantal deelnemers melden + je keuze: vol-au-vent - stoofvlees - halve kip - vegetarisch.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar in ’t Steencaycken, snel inschrijven is de boodschap, dat kan tot uiterlijk 18 januari.
Mededeling op de overschrijving: ledenavond NP Rupel 2013- aantal personen - keuze: vol-au-vent - stoofvlees - halve kip
of vegetarisch.
Dit kan op de rekeningen: 001-3598649-25 of BE70 0013 5986 4925, van Natuurpunt Rupelstreek 2845 Niel
Afspraak: 17u30 Eetcafé ’t Steencaycken (bovenverdieping), Hoek 76 Boom (GPS Boom Zone 3)
Info en inschrijven: 03/887.13.72 of natuur.rupel@skynet.be
Achterafje in de Paardenstal: omstreeks 20u45 verlaten ’t Steencaycken en rijden naar De Paardenstal, het bezoekerscentrum van Natuurpunt Boomsestraat 221 Niel.
Afspraak daar om 21u.

Zaterdag 23 februari: Bustocht - Vogelkijkdag in Zuid-Holland

Februari is een prima moment voor een winterse bustocht. Stilaan, maar zeker worden de dagen weer langer! Tijdens deze
Tour de Gans bezoeken we weer enkele van de beste vogelkijkgebieden in de provincie Zuid-Holland.
Met de bus rijden we rechtstreeks naar het Oudeland van Strijen, een landschap met oude historische graslanden. Smalle
wegeltjes doorsnijden het gebied en maken het onmogelijk om er met een autobus doorheen te rijden. We maken dan ook
een wandeling door het gebied. Na een bezoek aan het Oudeland van Strijen, rijden we richting Goeree-Overflakkee voor
de picknick.
Na de middag bezoeken we enkele interessante vogelkijkgebieden op Goeree-Overflakkee.
Tijdens de rit richting Schouwen-Duiveland maken we enkele stops aan de Brouwersdam. De vogelkijkdag afsluiten doen
we in de Prunjepolder op Schouwen-Duiveland.

Ledenavond 2012 in ’t Steencaycken

Zaterdag 26 januari: Ledenavond Natuurpunt Rupelstreek

Een verrekijker is vandaag echt onmisbaar, maar breng
vooral ook warme kledij en stevige stapschoenen mee.
Inschrijven kan tot 15 februari door een storting van
16 euro (volw.) of 10 euro (-16 jarigen) op rekening 0013598649-25 of BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt
Rupelstreek 2845 Niel, met vermelding: Bustocht ZuidHolland, het aantal personen en je telefoonnummer
Afspraak: 8u (stipt!) parking kerk H.Hart
(A12), Antwerpsestraat Boom
Meebrengen: Warme (belangrijk) regenvrije kledij, stevige
stapschoenen, picknick, verrekijker, eventueel telescoop.
Info: 03/887.13.72 of natuur.rupel@skynet.be
Terug in Boom: omstreeks 20u

Woensdag 27 februari: Naar de knoppen wandeling gemeentelijk park
Boom

Vandaag nodigen we jongens en meisjes uit, om samen met hun ouders en/of grootouders op stap te gaan voor een
speurneuzenwandeling in het gemeentelijk park in Boom. Daarbij gaan we zoek naar ontluikende knoppen van bomen en
struiken. En de hoogste en de dikste bomen van het park.
Meer info in de rubriek RupelAartjes op pagina: 10.
Afspraak: 13u45 Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 Boom
Meebrengen: goede stapschoenen, een setje kleurpotloden om het bomen- en struikengidsje in te kleuren en eventueel
een vergrootglas.
Deelnameprijs: 1 euro/bomen- en struikengidsje, ter plaatse te betalen - niet-leden betalen 2 euro
Even opletten: deze kinderactiviteit is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar en het aantal deelnemers wordt beperkt tot
maximaal 20 deelnemende kinderen!
Einde: omstreeks 16u
Meld vooraf je deelname aan Ilse: 03/887.51.69 of roovers_wachters@hotmail.com

Zondag 24 maart: Beversporen in het Broek de Naeyer

Het natuurmoment van het afgelopen decennia is niet enkel de terugkeer van otter en bever in het rivierenland van de
Rupel, Schelde, Nete en Dijle. Maar meer nog de geboorte van 2 jonge bevers in het Broek de Naeyer. Dit bijzonder heuglijk
feit werd vastgesteld met een foto-val, opgesteld door Kristijn Swinnen, bioloog aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag
gaan we samen met Jorn Van den Bogaert, op stap in het Broek de Naeyer. Jorn werkt bij de Provinciale Groendomeinen
regio Mechelen en is domeinwachter in het Broek de Naeyer. Hij is tevens een begeesterd beverliefhebber en coördinator
van de Beverwerkgroep Vlaanderen.
De kans dat we een levende bever of otter zien is zo goed als onbestaande. Prachtige verhalen over de dieren echter wel,
en mogelijk zien we sporen van deze prachtige dieren.
Deelnemen kost 2 euro/persoon voor leden Natuurpunt, niet-leden 3 euro - ter plaatse te betalen.
Meld vooraf je deelname: 03/887.13.72 of natuur.rupel@skynet.be
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen
Afspraak: 13u30 Sashuis, Sasplein 18, Klein-Willebroek
Meld je deelname vooraf: 03/887.13.72 of natuur.rupel@skynet.be

Maandag 1 april: Scheldehappening – Vissen in de Rupel

Vandaag staat de 4de editie van Scheldehappening op het programma. En het thema van deze editie is: Vissen in onze
rivieren, beken en sloten, vijvers en poelen, en nee, dit is echt geen aprilvis.
Op 19 locaties langs de Schelde, Durme en Rupel kan je weer volop genieten van de pracht van het mooie rivierenland. In
samenwerking met Rivertours, de gemeente Boom, Regionaal Landschap Rivierenland en Toerisme Rupelstreek werd door
Natuurpunt Rupelstreek een boeiend programma samengesteld, waarbij je je geen minuut hoeft te vervelen…
Place to be wordt opnieuw de omgeving van ’t Steencaycken in Boom.
Vanaf 10u30 start er om het uur een boottocht op de Rupel, laatste afvaart om 17u30, om 12u30 staat de Radio2-boottocht
gepland.
In het Info-dorp, waar infostands staan van Regionaal Landschap Rivierenland, Toerisme Rupelstreek/Vaartland en Natuurpunt kan je doorlopend de film: De Rupel…opnieuw een natuurmonument bekijken. Tussendoor kan je in de Retro-ligweide
beelden bekijken van de visvangst van weleer op de Rupel en Schelde en de resultaten van de hedendaagse bemonstering
van vissen door middel van schietfuiken.
Een dergelijke bemonstering kan je om 15u live meemaken, vanaf een kaaimuur langs de Rupel.
Om 11u gaan we daar ook waterdiertjes bekijken, die we in de Rupel gevangen hebben.
Enkele vissoorten uit de Rupel kan je bekijken in enkele aquariums die in het Info-dorp staan opgesteld.
Afspraak: 10u - 18u: Infodorp aan ’t Steencaycken Hoek 76 (GPS Boom Z3 ingeven)
Info: 03/887.13.72 of natuur.rupel@skynet.be

Rotganzen foto: Fons Van den heuvel
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Natuurkalender Aartselaar
Zaterdag 26 januari: Plaatsen van paddenschermen aan de Groenenhoek
Vandaag gaan we voor de tweede maal paddenschermen plaatsen op
een stuk van de Groenenhoek, waar we elk jaar tientallen padden,
kikkers en salamanders overzetten. Meer informatie over dit initiatief
vind je elders in Rupel.blad.

Praktisch: Afspraak om 10 u aan huisnummer 115 in de Groenenhoek te Aartselaar, waar we starten met het plaatsen van de schermen. Wie kan en wil meewerken, is heel erg welkom! Dit is
een activiteit waar jong en oud bij kan helpen. ’s Middags voorzien we
gratis soep met brood. We eindigen omstreeks 15 uur.
Meebrengen: warme kledij, die vuil mag worden, warme laarzen, Paddenschermen plaatsen - foto Luk Smets
werkhandschoenen, ... Wie kan, brengt een spade mee!

Zondag 27 januari: Winterwandeling in Broek De Naeyer

Het Broek De Naeyer is gelegen in Willebroek. De Rupel vormt de natuurlijke grens in het noorden, en de oude kanaalarm
van het zeekanaal Antwerpen-Brussel begrenst het gebied in het westen. Het gebied heeft een oppervlakte van 66 ha. Een
groot deel daarvan zijn waterpartijen.
Broek De Naeyer draagt de sporen van een onbegrensde menselijke activiteit: wat ooit begon met de ontginning van turf
eindigde met de aanleg van een open riool en het storten van industriële afvalstoffen. De voorbije vijftien jaar heeft moeder
natuur hier de kans gekregen om de draad weer op te nemen. Het resultaat is een mozaïek van diverse biotopen met een
rijke flora en fauna. Heel wat zeldzame vogels vinden hier in lente en zomer een broedplaats.
Sinds 2011 zit er zelfs een stel bevers. De bever is het grootste knaagdier van Europa. Een volwassen bever is 70 tot 100
centimeter groot en heeft een 30 tot 50 centimeter lange staart. Knaagsporen van bevers in het landschap vallen op. Bevers vellen met gemak grote bomen met een diameter tot 70 centimeter, altijd in de buurt van water. En je hebt het allicht
in de pers vernomen: er werd ook een otter gespot in Broek De Naeyer. Hoog tijd dus om dit prachtige natuurdomein te
verkennen !
Praktisch: Afspraak om 14 u op de parking van het Cultureel Centrum, della Faillelaan in Aartselaar. Je kan ook rechtstreeks naar ons vertrekpunt komen (verwittig dan even Luk Smets, 03/289 73 66) tegen 14.30 u. Via A12 Antwerpen Brussel, afslag Willebroek-centrum, de brug over aan het kanaal, linksaf, de wegwijzers volgen. Net achter de RCT-VERBEKE
tref je de ingang van het domein aan. Einde ter plekke om 17 u.
Meebrengen: warme kledij en stevige wandelschoenen of warme laarzen.

Zaterdag 2 februari: Feestelijk kaasbuffet met terugblik op 2012

De afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurstudie-activiteiten, beschermingsprojecten, 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 2 februari houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst. We maken er een feestelijke avond van. Om 19 u verwelkomen
we u graag met een aperitief. Aansluitend smullen we van een heerlijke kaastafel met verse vruchten, verzorgd door de
Aartselaarse handelszaak Camembière op het Laar.
Maar we maken ook even tijd vrij om u een jaaroverzicht van onze voorbije activiteiten in 2012 te geven. Dank zij de moderne technieken maken we er een mooie diavoorstelling van.
En we laten je voor het dessert ook al even “proeven” van ons verder aanbod in 2013.
Praktisch: 19 u in Zaal Xaverius van het Parochiaal Centrum, Baron Van Ertbornstraat 7 Aartselaar.
Meer info bij Luk en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be
Kan je komen? Al deze verwennerijtjes (aperitief - kaasbuffet - dessert met koffie/thee, maar ook de zaalhuur) komen
neer op 16 euro per persoon. Maar we willen jou extra vertroetelen en bieden dit alles aan aan 10 euro per
persoon.
Inschrijven noodzakelijk door het deelnamebedrag van 10 euro p/p te storten op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar ten laatste 28 januari met vermelding: “Kaasbuffet”. Dranken (wijnen, bieren en frisdranken) worden
ter plekke afgerekend. WELKOM !!!
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Februari/maart: Paddenraapactie op de Groenenhoek in Aartselaar
gewone pad - foto Bart De Schutter

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 ! 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 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 meewerken ’s avonds of ’s morgens of wil je meer info, neem dan
contact op met Ronny Verelst, tel. 0475/58 55 70 – ronnyverelst@telenet.be

Woensdag 20 februari: Cursus Amfibieën: Theorieles

Natuurpunt Aartselaar organiseert een driedelige cursus met 1 theorieles en 2 praktijklessen. Joeri Cortens, lesgever bij
Natuurpunt Educatie verzorgt de theorieles.
Praktijkles 1: zaterdag 30 maart in De Battelaer in Mechelen o.l.v. Kurt Crauwels
Praktijkles 2: zaterdag 27 april in De Maten en de Dauteweyers in Genk.o.l.v. Ivan Bogaerts
Meer info over inhoud en inschrijving elders in Rupel.blad.

Zaterdag 9 maart: KWISPEL ! ! Een “kwis-spel” met en voor Jan en alleman!

Kwispel 2011 - foto Ria Thys

Natuurpunt Aartselaar pakt voor de derde
maal uit met een algemene kwis voor familie- en gelegenheidsgroepen. De titel zegt
het al: het is geen bloedserieuze kwis, maar
een “spel”. Je moet zeker geen echte kwisser zijn om als winnaar uit de bus te komen.
De kwis wordt net als vorig jaar geleid door
onze Aartselaarse kwismaster Jan Eulaers
en Marnix Lefranc en Lucrèce d’ Hollander
zetelen mee in de jury.
Bedenk een originele groepsnaam en
schrijf snel in bij Jan Eulaers, 0495 52 77
31 - jan.eulaers@skynet.be
Een kwisgroep bestaat uit maximum
vier personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 16 euro per ploeg en dient
gestort te worden op rekening 9799767548-41 van Natuurpunt Aartselaar
met vermelding van de groepsnaam.
Wie er de vorige jaren bij was, weet dat
een amusante avond gegarandeerd is !
Afspraak om 20 u in de grote bovenzaal (Xaveriuszaal) van het Parochiaal Centrum, B. Van Ertbornstraat 7 te Aartselaar.
Einde omstreeks 22.30 u. Iedere ploeg gaat naar huis met een prijs!

Woensdag 13 maart: Naar de kinderboerderij

Wie houdt veel van dieren en wil ze ook verzorgen? Op woensdagnamiddag 13 maart gaan we naar de kinderboerderij!
Hoera!!!
Ganzen, konijnen en cavia’s mogen we eten geven en lekker “zachtjes” knuffelen. We brengen bieten naar schapen en
geiten. Natuurlijk mogen we de varkens niet vergeten… Als het weer niet te ijzig is, verzorgen we een groot paard en een
Shetlandponey. Als beloning mogen we op hun rug een ritje maken. Wij voorzien lekkere chocomelk om ons tussendoor op
te warmen. Zin om mee te gaan? Kinderen vanaf 4 jaar met hun grootouders of ouders mogen mee.
Afspraak: om 13.40 u aan het Cultureel Centrum van Aartselaar – Della Faillelaan 34 - we rijden dan met volle auto’s naar
de Lievevrouwkensbosweg 20 te Wilrijk. Terug thuis rond 16.15 u.
Onkosten voor Natuurpuntleden 1 euro p/p - voor niet-leden 2 euro p/p.
Inschrijven bij Hilde Janssens, 03/887 36 45 - hiljans@hotmail.com
of Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be
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In de voormiddag maken we een strand- en duinenwandeling tussen
Blankenberge en Zeebrugge. We gaan op zoek naar planten, schelpen, ... En natuurlijk turen we met onze verrekijkers en telescopen ook
naar vogeltrek op zee. We wandelen rond De Fonteintjes: een serie
van deels kunstmatige, deels natuurlijke duinplassen, duinrietlanden
en duinstruwelen gelegen tussen de duinengordel en de kustbaan van
Zeebrugge tot Blankenberge. Wandeling: ca 4 km.
Tegen de middag rijden we naar het Bezoekerscentrum Groenwaecke,
waar we onze picknick opeten. Om 13 u maken we een langere wandeling o.l.v. een plaatselijk gids in de Uitkerkse Polders.
Het gebied is een eeuwenoud weidelandschap. Doorweven door vele
sloten en bezaaid met tientallen veedrinkpoelen, vormt dit gebied een
oase van rust langs de drukke kustlijn. En hoewel de rust het niet zou
zeggen, hier is de voorbije jaren hard gewerkt aan een landschap voor
natuur en voor mensen.
De Uitkerkse Polder is een 1.400 ha grote authentieke kustpolder.
Zo’n 1500 jaar terug lag er een uitgestrekt slikke- en schorregebied
zoals we vandaag in het Land van Saeftinge aantreffen. Maar de omgang van de mens met het getijdenlandschap gaf ons
de polders. De geulen slibden vanaf de 6de eeuw dicht, waardoor de schorre evolueerde naar zoute weiden waarop de
Middeleeuwse mens schapen kon laten grazen en boerderijen kon bouwen. Hun boerderijen beschermden ze met lokale
ringdijkjes. Het prille begin van de huidige oostkustpolder. En de mens werkte verder. In het gevecht tegen het water werd
een wirwar van sloten, grachten en greppels aangelegd.
Het resultaat van deze fascinerende wisselwerking tussen mens en natuur is dat de Uitkerkse Polder een gevarieerd microreliëf
kent waarin ‘water’ een hoofdrol speelt. Een landschap met van laaggelegen zilte graslanden - waar brak water aan de oppervlakte opborrelt – tot hoger gelegen vette graslanden. De ingrediënten voor een uniek ecosysteem met bijzondere fauna en flora!
De Uitkerkse Polder heeft haar internationale faam te danken aan de vogels. Vogels die hier het jaar rond neerstrijken en
allemaal één ding gemeen hebben: dat ze op trektocht zijn. We denken dan aan lepelaars en kemphanen.
En de Uitkerkse Polder herbergt ook de grootste kraamkamer van Vlaanderen … toch wat weidevogels betreft. We denken
dan aan vogels als de grutto, de kievit of de kluut. Of aan eenden zoals de slobeend of de zomertaling, die in de weilanden
doorsneden door plassen en grachten een ideale broedstek vonden. Onze wandeling is ca 7 km lang en brengt ons zeker
langs enkele prachtig gelegen vogelkijkhutten. En met wat geluk zien we daar de velduil vliegen!
Rond 16.30 u zijn we weer in het Bezoekerscentrum voor nog een afsluitend drankje vooraleer we weer naar Antwerpen
rijden.
Praktisch:
Gids: Voormiddag: Luk Smets, Namiddag: plaatselijke gids
Leiding: Ria Thys, ria.thys@telenet.be - 03/289 73 66
Verplicht om op voorhand in te schrijven bij Ria Thys. Zo kunnen kandidaat-deelnemers met vervoersproblemen
zeker mee. Deelnamekost is 3 euro per persoon, ter plekke af te rekenen.
Vertrek op de parking van hert Cultureel Centrum, della Faillelaan Aartselaar om 8 u.
We rijden kostendelend met eigen wagens aan 7 eurocent/km. Terug in Aartselaar omstreeks 18.30 u
Meebrengen: zeer warme kledij, laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker (evt. telescoop), vogelgids en
lunchpakket.

Zondag 24 maart: “Adopteer een berm”- Zinkvalstraat en
Cleydaellaan

In het werkingsseizoen dat gestart is in september, is het nu de derde keer dat we de wegbermen in de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van zwerfvuil reinigen. De gemeente ondersteunt dit
initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Bijna twee jaar geleden hebben we ons werkingsgebied vergroot van de Zinkvalstraat tot de
Cleydaellaan ter hoogte van het kasteelpark. De Zinkval is immers autovrij gemaakt en daardoor
minder sluik- en zwerfafvalgevoelig. De Cleydaellaan kan een periodieke opruimactie spijtig genoeg gebruiken.
Kom ook deze keer een handje toesteken! Je houdt immers mee je gemeente schoon en steunt je vereniging! Wij zorgen
voor vuilzakken.
Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). We werken tot 11.30 uur. Stevig schoeisel of laarzen
aan te raden.
Info bij Ronny Verelst, 0475/58.55.70 - ronnyverelst@telenet.be

grutto's - foto Luk Smets

Zondag 17 maart: Daguitstap naar Fonteintjes (Blankenberge/Zeebrugge)
en de Uitkerkse Polders

CONTACT
Rupelstreek
Aartselaar

Rupel.blad 26

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
Ilse Wachters: 03/887.51.69
Luc Verhaegen: 03/877.43.14

Kern Boom-Rumst

Ludwig Laureyssens (penningmeester): 015/31.99.07
Marleen Senecaut (secretaris): 03/889.70.67
Bob Dumez, Fons Van den heuvel, Herman De Herdt, Julien
Moens, Rita Claes, Wim Van Rymenant, Dirk Struyf, Vera
Grieten, Marc Zegels, Heidi Nuyts, Fried Happaerts

Milieuraden

Boom: Marleen Senecaut, Nico Wysmantel, Dirk Struyf
Hemiksem: Peter Hofman
Niel: Carine Wils , Ward Hoefman
Rumst: Rita Claes, Diane Masson, Louis Bertels, Winfried
Vangramberen
Schelle: Ilse Wachters, Stefan Van Roeyen
Website : www.natuurpunt.be/rupelstreek
Email : natuur.rupel@skynet.be

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
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)
Jan Eulaers: 0495/52 77 31

Milieuraad

Johan Peymen
Luk Smets
Ronny Verelst
Gert Verschueren

Gecoro

Afvaardiging sector Natuur: Johan Peymen
Plaatsvervanger: Luk Smets

Website Aartselaar
www.natuuraartselaar.be

Bezoekerscentrum ‘De Paardenstal’
Boomsestraat 221 - 2845 Niel

De Paardenstal is open tijdens de eerste zondag van de maand, telkens
van 13u tot 17u.

Lay-out Rupel.blad: Fried Happaerts
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

foto-terugblik

Medewerkers Cummins aan de slag in de Oude Nete-arm
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Zaterdag 22 september –Watertoren Rumst loopt voor het eerst vol met volk

Info-moment paddenstoelen Ecohuis ’t Kleibrood Boom

Cursus natuurfotografie Ecohuis ’t Kleibrood Boom
Milieubeurs Schelle

Nieuwe nestkast torenvalk schouw Wienerberger Rumst
Natuurpunt boekensbeurst opnieuw

Paddenoverzetactie Lage Vosberg Rumst
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De tunnel onder Kapelstraat op de grens Boom-Rumst is een perfecte natuurverbinding
tussen de kleiputten en de Rupel - foto Erik

België – Belgique
P.B.
2620 Hemiksem 1
8/5071
Erkenningsnummer P005676

Natuurkalender Rupelstreek
Natuurkalender Aartselaar
Za 12/1: Natuurbeheerswerken Kelderijlei
9u30 tot 14u ingang natuurgebied Kelderijlei
Zo 13/1: Een dagje Terhagen…
9u50 parking sporthal, Europalaan 3
Wo 16/1: Winterse watervogels in Walenhoek
13u45 de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel-Hellegat
Za 19/1: Opstart paddenoverzetactie Vosberg
9u tot 14u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat Rumst
Zo 20/1: Info kandidaat-paddenoverzetters…
tussen 10u tot 12u hoek Doornlaarlei/Lage Vosbergstraat
Za 26/1: Plaatsen paddenschermen Groenenhoek
10u aan huisnummer 115 in de Groenenhoek te Aartselaar
Za 26/1: Ledenavond Natuurpunt Rupelstreek
17u30 Eetcafé ’t Steencaycken, Hoek 76 Boom

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 2013
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 40 euro
fiscaal aftrekbaar

Zo 27/1: Winterwandeling Broek De Naeyer
14u parking Cultureel Centrum, della Faillelaan in Aartselaar
Za 2/2: Feestelijk kaasbuffet met terugblik op 2012
19u Zaal Xaverius Parochiaal Centr Baron V. Ertbornstraat 7
Za 23/2: Bustocht - Vogelkijkdag Zuid-Holland
8u (stipt!) parking kerk H.Hart (A12), Antwerpsestraat Boom
Wo 27/1: Naar de knoppen wandeling park Boom
13u45 Ecohuis ’t Kleibrood – s’ Herenbaan 129 Boom
Za 9/3: KWISPEL
20u Zaal Xaverius Parochiaal Centr Baron V. Ertbornstraat 7
Wo 13/3: Naar de kinderboerderij
13u40 Cultureel Centrum van Aartselaar – Della Faillelaan 34
Zo 24/3: Beversporen in het Broek de Naeyer
13u30 Sashuis, Sasplein 18, Klein-Willebroek

Rupel.blad is het driemaandelijks
regionaal informatieblad van
Natuurpunt Rupelstreek en Natuurpunt Aartselaar
22° jaargang n°1 : januari, februari, maart 2013
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Verantwoordelijke uitgever :
Erik De Keersmaecker
				
Peter Benoitplein 18
				
2627 Schelle

Zo 17/3: Daguitstap Fonteintjes - Uitkerkse Polders
8u parking Cultureel Centrum, della Faillelaan in Aartselaar
Zo 24/3: “Adopteer een berm”- Zinkvalstraat en Cleydaellaan
10u Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael).
Ma 1/4: Scheldehappening – Vissen in de Rupel
10u - 18u: Infodorp aan ’t Steencaycken Hoek 76

