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Een schot in de roos…
Het belevingsmoment voor de Wandelgids: Ontdek de natuur langs Schelde,
Rupel en Nete, op zaterdag 24 januari in
het Boomse Ecohuis was een prachtmoment, met veel volk en mooie woorden
van Rik Rö#ger (deputé provincie Antwerpen), Eddy Vermeerbergen (VLM) en
Lieven Deschamphelaere (Natuurpunt)
voor dit project. Ondertussen zijn we
enkele maanden verder en zonder overdrijven kunnen we stellen, dat de nieuwe
Wandelgids een schot in de roos is. De
verkoop loopt kolossaal goed, dit dankzij
de hulp van onze Natuurpunt-buurafdelingen: Aartselaar, Klein-Brabant, Oude
Spoorweg en Mechels Rivierengebied,
alle Rupelgemeenten, gemeente Willebroek, Toerisme Rupelstreek, Toerisme
Klein-Brabant, Regionale Landschappen
Rivierenland en Schelde-Durme. De wandelgids is ook te koop in het Congrescentrum de Pi#e en zelfs al in enkele horecazaken.
Dankzij de Wandelgids zullen vele honderden mensen de mooie natuur in ons
rivierenland kunnen ontdekken, en misschien worden sommigen wel aangestoken door de vogelkijkmicrobe. Leuke
reaces stromen binnen, over de inhoud
en ook over de mooie natuurfoto’s. Het
merendeel van deze foto’s werd gemaakt
door Fons Van den heuvel, foto's van
Fons zijn momenteel te bekijken in Eetcafé 't Steencaycken in Boom.
De wandelgids werd gedrukt op 3.000
exemplaren en als de verkoop in dit

tempo verdergaat, is die voorraad over
maximaal een jaar uitgeput. Uitgeput zijn
we nog helemaal niet, de laatste maanden werd weer hard gewerkt om onze
lentevogels te verwelkomen, 9 visdiefvlotjes liggen opnieuw klaar op het Noordelijk eiland en het takkeneiland kreeg
eveneens een opknapbeurt.
Nestkasten voor huis- en gierzwaluwen
staat klaar om die prachge vliegers te
ontvangen. Infoborden staan eveneens
klaar, om mensen in onze dorpen en wandelaars te informeren. En waar mogelijk
trachten we linken te leggen met erfgoed
dat in de buurt aanwezig is of was. Zoals
het nieuwe infobord op de Rupeldijk, dat
het verhaal vertelt over het verdwenen
Fort Sint-Margriet aan de strekdam tussen de Rupel en het Zeekanaal en het belang van het tellen van trekvogels.
En binnenkort nieuwe infoborden: aan
manege Kleine Steylen, aan de gevel van
de OLVI-school de Kade in Boom, aan vogelkijkhut AWW-Eeckhoven in Rumst , en
aan het hek van de tuin van de dekenij
in de Hoogstraat in Boom, met daar als
thema’s: Natuur in het dorp en de geschiedenis van de dekenij.
Zondag 26 april, jdens Erfgoeddag stellen we dit infobord voor, gevolgd door
een dorpswandeling, waar we mogelijk
ook de eerste zwaluwen kunnen verwelkomen.
Tot ziens en geniet van de lente…

Erik

Boomsestraat 221 Niel
Bushalte de Lijn (Hellegat)
Lijnen: 290 – 291 – 294
Open op zondag 5 april (13u-17u), periode
mei -september, alle zondagen (14u - 18u)
Info: 03/888.39.44 of
info@natuurpuntrupelstreek.be
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Natuurpunt Rupelstreek of Natuurpunt
Aartselaar leest u maandelijks in de gras
digitale nieuwsbrieven:
Aanmelden:
Rupel.ﬂits (Natuurpunt Rupelstreek) of
Natuurﬂits (Natuurpunt Aartselaar).
Stuur een mail: luk.smets@telenet.be
Mededeling: Ja, Rupel.ﬂits of Ja, Natuurﬂits.
Actueel nieuws over de bescherming van
vogels en vogelkijkexcursies leest u in de
gras digitale nieuwsbrief:
Vogel.nieuws, de nieuwsbrief van Vogelwerkgroep Rupel
Vormgeving Rupel.blad: Fried Happaerts
Oplage: 1600 ex.

vlnr: Lieven Deschamphelaere, Eddy Vermeerbergen, Erik
De Keersmaecker, Fons Van den heuvel en Rik Röger.
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Fitness in het nest
Als ze in het nest zi#en, worden de jongen zwaarder en hun vleugels groter
naarmate er meer voedsel aangedragen
wordt, en omgekeerd. Omdat de weersomstandigheden voor de ouders niet
aljd zo gunsg zijn om op insecten te
jagen, is een reservelaagje vet dus in die
fase aljd welkom.
Maar een week voor ze uitvliegen gaan
jonge gierzwaluwen wel diëten als dat
nodig is. En intussen gaan ze ook door
met hun ﬁtnesstraining, onder meer met
push-ups. Hierbij gaan ze op de vleugelpunten steunen en hun lichaam van de
Gierzwaluw : Luc Meert

Gierzwaluwen komen alleen uit de lucht
om een nieuw nest te beginnen. Jagen,
eten, zelfs slapen doen ze allemaal in
de lucht, al vliegend of zwevend. Als de
jongen het nest verlaten is dat dus meteen “blowing in the wind”, niet zozeer op
eigen pootjes staan, maar wel op eigen
vleugels vliegen. En omdat ze zich le#erlijk in deze nieuwe levenswijze moeten
storten, moeten hun nesten, en dus ook
de nestkasten die wij plaatsen, hoog genoeg boven de grond gemaakt worden.
Maar hoe weten die jonge vogels dat ze
daar klaar voor zijn?
Als ze onafgebroken in de lucht moeten
blijven is de verhouding tussen hun lichaamsgewicht en de draagkracht van
hun vleugels immers van cruciaal belang.

grond heﬀen. In het begin lukt dat niet zo
best, maar eens ze dit lang genoeg kunnen volhouden, weten ze dat ze klaar zijn
om de sprong te wagen. En dan gaan ze
er ook voor.
Nog een paar keer herhalen om zeker te
zijn, en dan: Fly baby, ﬂy !

Tekst: Fons Van den heuvel
Cartoon: Katrien Domingo
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Tijdens het najaar van 2014 vond de bulk
van de trektellingen plaats van oktober
tot half november. Augustus nam een
ﬂauwe start met 3.461 vogels, maar ﬁnishte sprankelend met een dagrecord op
27/8 voor ooievaar, op 2 uitzonderingen
na passeerden 250 babybrengers, tezamen met 3 purperreigers, een visarend,
een reuzenstern, een blauwe kiekendief
en een 10-tal wespendieven, de absolute (vroege) mijlpaal van het toen nog
jonge telseizoen. Dit betekende echter
geen voorbode voor een ontluisterende
septembermaand. Mooi zomerweer, een
ﬂauwe oostenwind zonder noemenswaardige aanvoer waren niet meteen de
ingrediënten voor een wervelstorm aan
dynamiek, één schamele grijze wouw,
niet te na gesproken. Oktober daarentegen, tradioneel de beste trektelmaand,
liep mooi in de pas. Koude ochtenden
brengen immers haast. Waar de trektel-

lers zich in augustus nog ledig
moesten houden met het ten
berde brengen van muziekstromingen uit de oude doos, was
het in oktober corvee als vanouds. De pees werd er ﬂink
opgelegd. Van de in totaal zo’n
162.000 vogels die dat najaar
voorbij snelden tussen augustus en half november kaapte
oktober met 113.180 paar
vleugels de gouden medaille
weg, spijts de vaak poge zuidenwind, die ﬂink wat energie uit de tengere vogellij&es
sleurde. November scoorde
nog prima met 44.555 vogels.
De EuroBirdwatch trektellingen, van 04/10 en 19/10 waren goed
voor respecevelijk 3.507 en 21.611 vogels. Dit laatste was het hoogste aantal
pluimen dat visueel onderschept werd
op één dag.
Hoogtepunten van de najaarstrektellingen was de frappante aanwezigheid van
ooievaars. Quasi wekelijks klapwiekten
de nodige klepperaars voorbij. Zelfs begin december werden ze op het Noordelijk eiland nog waargenomen. Voorts
passeerden 3 velduilen de revue, de ene
al wat dichterbij dan de andere. Wat
klampers betre, zat het smelleken, met
8 exemplaren in de li. Het saldo aan
klamperidae deed het relaef rusg aan:
4 blauwe kiekendief, 4 rode wouw en 4
visarend.
Buizerds stelden ronduit teleur met maximum 64 stuks op 12/10. Een memorabele roofvogeldag is helaas allerminst
een jaarlijkse certude. Voor buidelmees
was het een erg goed seizoen met 24
waargenomen vogels op trek, waaronder
een groep van maar liefst 8 vogels. De
houtduif had ditmaal wat vriendjes meegenomen, wat resulteerde in 2 nieuwe
dagrecords, nl. 6.161 op 26/10 en 7.249
op 09/11. Andere, schaarsere vogels
waren een zwarte ibis (31/10), een lading goudplevieren, enkele geelgorzen
en beﬂijsters, redelijke aantallen boom-

leeuwerik en baardman en opvallende
aantallen grote lijsters. Samengevat gaat
het najaar van 2014 in de boeken als
een aangenaam trektelseizoen, met tot
laat in het jaar hoge temperaturen door
de zuidelijke luchtstromingen, wat enerzijds aardig was voor de trektellers en de
zonnemelkmarchanten, doch minder geschikt was voor tot de nok gevulde bellen
roofvogels. De zangvogels daarentegen
deden het wel naar behoren.
Voor wie de exacte gegevens wil nalezen,
kan terecht op www.trektellen.nl, doorklikken naar België en Noordelijk Eiland,
Wintam.
Wij danken alle weergaloze trektellers van
dienst, bezoekers en sympathisanten en
last but not least alle bepluimde zieltjes
die het Noordelijk eiland op hun knooppuntenroute richng zuiden hadden aangeprikt. Pullcounng is not a crime !
Ook jdens dit voorjaar zal er weer duchg getrekteld worden op Trektelpost
Noordelijk eiland. Alhoewel de vogeltrek
minder intens is dan jdens het najaar.
Interesse voor een bezoek aan Trektelpost Noordelijk eiland? Neem in Schelle
de veerboot en wandel rechts in het richng van het grijze gebouw op de caissondam.
Tekst: Wouter Van Assche

Trektelpost Noordelijk eiland
Erik De Keermaecker

In je tuintje bloeien binnenkort mogelijk
seringen of rozen uit een heuvelachg
Engels graafschap, eventueel duchg bewaakt door enkele fraai gekleurde tuinkabouters. Hemelse geuren, prachge
kleuren en decor, dat wel, maar verrassen doen ze niet meteen. Trektellen doet
dat wél en méér: trektellen is een levenswijze, een heel seizoen lang. Want stráks,
bij het einde van elk telseizoen, zullen we
gelachen hebben en getreurd, gedanst en
geluierd, geraaskald en geﬁlosofeerd, gedroomd en verlangd, eindeloos getuurd
en gevloekt, geaarzeld, verwelkomd en
afscheid genomen en geleefd…ja… we
zullen uitbundig geleefd hebben.
Vanaf augustus begint het te ntelen in
de aderen: een onstuitbare trekteltrance
maakt zich meester van het trektellerslijf.
De hiërarchie van de dagelijkse besognes
is eenvoudig: er wordt getrekteld, de rest
komt erna. Het warme asfalt dat naar
het trektelpaviljoentje leidt, verraadt de
traagheid van augustus. De maand demonstreert in haar eentje dat het vaak
ﬂink zoeken is, terwijl het eind augustus
al mateloos kan losbarsten.

Ooievaar : Kris De Keermaecker

Najaarstrektellingen op het
Noordelijk eiland
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eenduidig. Uiteraard is de aantrekkingskracht van schi#erende natuurgebieden
in de buurt, zoals het Noordelijk eiland te
Wintam en het overstromingsgebied in
Kruibeke een factor die niet te verwaarlozen is.
Een andere belangrijke reden is dat er in
de Schelde een lager voedselaanbod is
voor watervogels dan ongeveer 10 jaar
geleden. Dit komt doordat het afvalwater
van Brussel nu ook via het waterzuiveringsstaon passeert. Daardoor komt er
minder organisch materiaal in de Rupel
en de Schelde terecht. En laat nu net dit
organisch materiaal het voedsel zijn van
miljarden kleine wormen die op hun beurt
voedsel zijn voor onze watervogels.
Bodemonderzoek hee aangetoond dat
op enkele jaren jd de hoeveelheid wor-

men met maar liefst 90 % gedaald is!
Daarnaast merken we ook dat er meer
watervogels in Vlaanderen verblijven jdens strenge winters.
In minder strenge winters blijven de vogels makkelijker hangen in Nederland.
Dus ook dat is een erg bepalende factor
voor aantalverschillen.
Naast de daling van wormetende eendensoorten, merken we een voorzichge sjging van het aantal viseters. Ook hier is
het voedselaanbod de reden. Zuiverder
water gee een groter visbestand en dus
meer voedsel voor visetende vogels zoals
fuut en aalscholver.
Tot op heden werden er jdens mijn tellingen 41 soorten watervogels waargenomen, waarvan 5 soorten ganzen, 10 soorten eenden, 11 verschillende steltlopers
en 6 meeuwensoorten.
De meest waargenomen soort in mijn telgebied is de wintertaling. Hij is goed voor
een kleine 30 % van het totaal. Uiter-aard
hee het weinig zin om enkel mijn 3 telgebieden te bekijken. Specialisten kaderen alle Vlaamse waarnemingen in een
groter geheel en trekken hier dan naonale en internaonale conclusies uit. Een
verslag hierover vind je wanneer je op
het internet: Watervogels 2013 – 2014,
inkt.
Of de aantallen de volgende jaren nog
verder zullen dalen, zal de toekomst uitwijzen. In elk geval ligt mijn telformulier
al klaar om in oktober aan mijn 23ste teljaar te beginnen.
Tekst: Peter Hofman
Maaienhoek
Peter Hofman

In 1967 werd voor de eerste keer een
grootschalig onderzoek gedaan naar
overwinterende watervogels in Vlaanderen. Sindsdien is dit onderzoek uitgegroeid tot een van de langstlopende monitoringsprojecten.
Met de verzamelde gegevens wordt belangrijke informae verkregen over de
populaegroo#e en de verspreiding van
een groot aantal watervogelsoorten die
bij ons overwinteren of op doortrek zijn.
De algemene coördinae van deze tellingen gebeurt door het INBO (Instuut
voor Natuur- en Bosonderzoek). Het
veldwerk wordt gedaan door amateurornithologen, die op vrijwillige basis meewerken aan dit project. Natuurpunt staat
in grote mate in voor de ondersteuning
van dit vrijwilligersnetwerk en levert op
die manier een belangrijke bijdrage aan
het watervogelproject.
Sinds 1979 worden elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd.
Deze vallen op vooraf bepaalde data in
de periode van oktober tot maart. In de
Rupelstreek ben ik verantwoordelijk voor
het tellen van 3 gebieden: de Schelde
(veer van Hemiksem tot Rupelmonding),
de Vlietmonding en Maaienhoek.
Ik ben hiermee begonnen in oktober
1993 en heb er dus net mijn 22ste telseizoen opzi#en.
Het topseizoen was het winterhal&aar in
2001-2002. Toen werden er bijna 13.000
watervogels geteld. De laatste jaren liggen de aantallen behoorlijk lager, zo rond
de 1.500 vogels per telseizoen.
De reden voor deze verlaging is niet

Wintertaling : Fons Van den heuvel

Watervogeltellingen langs de Schelde,
de Benedenvliet en in Maaienhoek
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Een overzicht van drie jaar vogeltellingen in
mijn tuin in Schelle
Tekst: Francis Mertens

Ik moet nu wel toegeven dat mijn ecologische tuin grenst aan het gemeentelijk natuurgebied van de Kelderijlei in
Schelle, dat beheerd wordt door Natuurpunt en Velt: de invloed daarvan laat zich
duidelijk merken in mijn tuin. De meeste
groenvinken bijvoorbeeld vinden pas in
de loop van de maand november de weg
naar mijn voedersilo met zonnebloempitten: voorheen vinden ze nog voldoende
rozenbo#els in het natuurgebied.

Tips en trucs
Ik begin elk jaar te voederen vanaf begin
oktober tot eind februari. Ik voeder in 3
silo’s: één met vetbollen, één met zonnebloempi#en en één met pindanoten.
Zodoende hebben de vogels steeds een
voorraad voedsel ter beschikking op elk
moment. Ook als je enkele dagen niet
thuis bent, weten ze nog steeds de weg
naar de voederplaatsen te vinden. Ook
voeder ik in een schaal met grondvoer,
met een zelfgemaakte kooi over, zodat
de Turkse tortels en de houtduiven niet
direct met het voedsel weg zijn voor de
bekjes van de kleinere vogels.
Vinken en mezen, zelfs merels kunnen
er gemakkelijk door. Ook voederen op
verschillende plaatsen voorkomt veel onnodig geruzie op de voederplank. Bij mij
is dat dus op 5 verschillende plaatsen: 3

verschillende silo’s; een voederschaal en
op de grond, want de vogels en ik ook
durven al eens morsen.
Bovendien eten vinken het liefst van de
grond en komen eerder zelden aan de
silo’s hangen.

Bedenkingen
In de tuintellingen zie je duidelijk de invloed van een zachte winter. Want hoe
kouder gedurende een langere periode
hoe meer vogels ik “binnen” krijg: de
winter van 2012-2013 was daar laatst

nog een mooi voorbeeld van met op een
bepaald moment 15 kramsvogels aan
de bessen van de Gelderse roos in mijn
tuin.
Benieuwd wat bijvoorbeeld in de toekomst de invloed gaat zijn van de klimaatverandering: sinds een drietal jaren neem
ik bijvoorbeeld geen sijsjes in de winter
meer waar in mijn tuin, en ook niet in het
aangrenzend natuurgebied. Vorige winters en op het einde van februari kon je
soms compacte groepjes van vele entallen sijsjes kwelend in de elzen in mijn tuin
waarnemen. Dit is blijkbaar verleden jd:
speelt hier alleen de klimaatverandering
mee?
Fluctuaes echter zijn sinds jaar en dag
bekend. Ze hangen samen met broedsucces en voedselvoorraden voor de sijsjes
in hun broedgebieden in Noord-Europa.
De voorbije drie winters was het dus nogal mager met de sijzen, waarbij ik me dan
telkens de vraag stelde: waar blijven mijn
sijsjes?
Een aangrenzend natuurgebied is natuurlijk mooi meegenomen: onlangs nam ik
een groep van 15 koperwieken in de resterende rozenbo#els waar. Ook hingen er
aan de elzenproppen wel derg pu#ers
te bengelen. Een uurtje later waren die
pu#ers in de elzen in mijn tuin op zoek
naar voedsel.
Dit arkel, aangevuld met een tabel, met
een overzicht van de resultaten van vogels tellen jdens de Grote Vogelweekends van 2013-2014-2015 in de tuin van
Francis, kan je terugvinden op de website: www.natuurpuntrupelstreek.be.

Kramsvogel: Raymond De Smet

Houtduif: Francis Mertens

Tijdens het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 januari vond in Vlaanderen weer
het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. Dat weekend hebben meer dan 16.000
mensen in ruim 8.500 tuinen vogels geteld.
Met 400.000 getelde vogels werd duidelijk dat de huismus net als vorig jaar de meest
getelde vogel is in de Vlaamse tuinen. De andere twee koplopers voerden een nek-aannekrace: de koolmees staat op twee, de vink op drie. Ook in mijn tuin tel ik elk jaar
jdens het telweekend de vogels: hierna een overzicht van de voorbije drie jaar.
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Nieuw oﬀensief voor de kerkuil

Plaatsen nestkast kerkuil kerk Hellegat

Voor het 2de project maakten we een
oversteek over de Rupel, met het plaatsen van een nieuwe nestkast in een open
loods van de Havesdonckhoeve in Wintam. De omgeving van deze erfgoedhoeve is een superbe omgeving voor de kerkuil. De dichtstbijzijnde broedplaatsen van
kerkuil situeren zich in Eikevliet en een
schuur in de Eikerheide. De verwachng
is dan ook dat de kerkuil de nieuwe nestkast snel zal ontdekken.
De Groenenhoek in Waarloos is eveneens
een superbe omgeving voor de kerkuil.
Ook in deze omgeving staan er reeds enkele bewoonde nestkasten. De bewoners
van het huis in de Groenenhoek hadden
zelf reeds een mooi iniaef genomen
door het plaatsen van een nestkast voor
steenuil tegen de gevel van hun woning.
Ze konden dan ook gemakkelijk overtuigd
worden, om de steenuilennestkast te
vervangen door een grotere kerkuilnest-

Ondertussen kregen we toestemming van
de gemeente Hemiksem, om in de toren
van de Sint-Bernardusabdij nestkasten te
plaatsen voor kerkuil en voor torenvalk.
De muuropeningen links en rechts in de
toren zijn daarvoor prima locaes. Belangrijk knelpunt was echter de hoogte
van de muuropeningen in de toren, om
de nestkasten op een veilige manier te
kunnen plaatsen moest voorafgaand een
heuse stelling in de toren gebouwd worden. Ondertussen is die klus achter de
rug, en kan een van de volgende weken
gestart worden met het plaatsen van beide nestkasten.

Terugmeldingen
kerkuil
Eind mei starten we met de controles van
de door kerkuilen bewoonde nestkasten,
dat zijn er gemiddeld een 30-tal. Tijdens
dergelijke controles worden de jonge
kerkuilen geringd met een oﬃciële ring
van het KBIN- Ringwerk. Als een geringde
kerkuil later wordt teruggevonden, dan
wordt een melding verzonden aan de ringer. Hieronder een overzicht van recente
meldingen:
- Kerkuil met ringnummer L-68080
werd op 2 juni 2005 geringd in Oppuurs,
op 10 oktober 2014 werd deze vogel als
verkeersslachtoﬀer teruggevonden in
Waasmunster. De afstand tegenover de
geboorteplaats bedraagt 12 km. Opmerkelijk is dat deze kerkuil, met een leefjd van ruim 9 jaar, al een respectabele
leeijd bereikt hee voor een vogel in de
vrije natuur.

Kerkuil : Hugo Willockx

In het schip van de kerk in Niel-Hellegat
werd gestart met het plaatsen van een
nieuwe nestkast en het herstellen van
een dakkapel, waarin de nestkast gemonteerd staat. Deze nestkast is een van de
eerste nestkasten, die in het kader van
het kerkuilproject geplaatst werd, en
sindsdien is de kerkuil er een regelmage broedvogel. Na 22 jaar was er sleet
op de inlooppijp en de dakkapel waarin
de nestkast gemonteerd stond. Tijdens
de herstelwerken werd de voorplaat van
de dakkapel hersteld en meteen werd
van de gelegenheid gebruikt gemaakt
om een nieuwe nestkast en inlooppijp te
plaatsen.

kast en de steenuilennestkast tegen een
knotboom aan de rand van hun tuin te
monteren.

- Kerkuil met ringnummer L-112119
werd op 7 mei 2007 geringd in Konch,
op 27 december 2013 werd deze vogel
gekwetst teruggevonden in Pu#e bij Mechelen, de vogel werd naar een vogelopvangcentrum gebracht. De afstand tegenover de geboorteplaats bedraagt 16 km.
- Kerkuil met ringnummer L-114576
werd op 28 mei 2010 als nestjong geringd in Schelle, deze vogel werd op 23
mei 2012 als broedvogel teruggevonden
in Oedelem. De afstand tegenover de geboorteplaats bedraagt 69 km.

Tekst:
Erik De Keersmaecker
- coördinator
kerkuilproject
Montage nestkast tegen gevel woning Groenenhoek

De voorbije maanden werd er weer bijzonder hard gewerkt voor de kerkuil. In
1993 werd het kerkuilproject van Natuurpunt Rupelstreek opgestart en van
moeheid is er nog steeds geen sprake,
integendeel. De drang om iets te doen
voor onze mooiste nachtroofvogel blij
bijzonder groot.
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Boven- en Benedenvliet
Hemiksem - Schelle

Benedenvliet - Fons Van den heuvel

De vallei van de Beneden- en Bovenvliet, de machge Schelde, het Callebeekbos en het
landschap van het Zinkval zijn de blikvangers van deze wandeling. Vogels kijken kan op
de Scheldedijk, met een prachg zicht op de stroom, aan de Benedenvliet en aan het
kijkscherm aan de plas langs de Callebeekstraat. De Bovenvliet zal je eveneens bekoren,
jarenlang was dit een verborgen stukje natuur. Nu kan je volop genieten van dit fel meanderend riviertje.

2.

3.

Meteen na de start van je wandeling
heb je een mooi zicht op de Benedenvliet, met rechts de scheve toren
van de Sint-Petrus en Pauluskerk.
Aan de overkant, ontwaar je tussen
de boomkruinen de toren van de
Sint-Bernardusabdij. In de rietkragen
en struwelen broeden kleine karekiet
en bosrietzanger, in de hogere vegetae hoor je de zang van zwartkop,
tuinﬂuiter, grasmus, merel en zanglijster. Ter hoogte van het pompstaon werd een viersterrenhotel voor
solitaire bijen geplaatst.
De vallei van de Benedenvliet is een
belangrijk
overwinteringsgebied
voor watervogels, zoals: bergeenden, wintertalingen, krakeenden,
tafeleenden en kuifeenden. Als je
goed kijkt, ontdek je op de slikplaten
misschien wel enkele watersnippen,
vogels met een perfect camouﬂagepak. Opvallend is hun lange snavel,
waarmee ze in het slijk naar wormen
en bodeminsecten speuren.
De basis van de steenbakkerijnijverheid, werd gelegd in de 13de eeuw,
toen monniken begonnen met de
bouw van de Sint-Bernardusabdij.
Hier werden de eerste “paepestenen” in veldovens gebakken. In de
toren van de abdij werden door Na-

4.

tuurpunt nestkasten voor kerkuil en
torenvalk geplaatst. Het park omheen
de abdij, met perceeltjes grasland,
ruigten, struwelen en de restanten
van een oud parkbos wordt beheerd
door het Agentschap Natuur en Bos.
In de herfst kan je de doordringende
roep van de bosuil horen en ook de
kerkuil jaagt in deze omgeving.
Ruim 100 jaar lang was de Schelde
een dode rivier, na de eeuwwisseling
onderging de rivier een metamorfose. Nu wordt ze opnieuw bezwommen door een 50-tal vissoorten.
Verborgen achter de betonnen muur
liggen slikken en schorren. Hier zijn
ze relaef smal, verder stroomopwaarts worden ze breder. Het zijn
unieke biotopen, zelfs op Europees
niveau. Langs de oever rusten regelmag groepen kieviten,
weidevogels die na
het broedseizoen in
grote groepen verzamelen. Kok- en zilvermeeuwen vliegen
heen en weer langs
de rivier. Ondertussen worden er ook
regelmag zeehonden en bruinvissen
Watersnip - Hugo Willocx

1.

Wa
nde
T ip l

waargenomen.
Aan een plas langs de Callebeekstraat werd een vogelkijkwand geplaatst om watervogels te bekijken.
Het rietveld achteraan de plas is een
prima broedplaats voor rietvogels:
zoals kleine karekiet en blauwborst.
Het Callebeekpark vormt momenteel een groene long langs de oevers
van de Schelde. Ook hier hee de
natuur zich volop kunnen ontwikkelen op een plaats, waar ooit een
kleiput was.
6. Achter de fabrieksterreinen lag het
zogenaamde bos van Gilliot. In de
gelijknamige keramiekfabriek was
immers heel wat hout nodig voor het
maken van verpakkingskisten, waarin de befaamde tegels wereldwijd
werden verzonden. Een gedeelte
van het bos werd recent aangekocht
door het Agentschap Natuur en Bos.
Momenteel is het niet toegankelijk
voor publiek, maar daar komt in de
toekomst mogelijk verandering in.
7. Hier wandel je langs het Cleydaelbos, een historisch bosgebied. Langs
rietmoerassen, hooilanden, ruigtes
en door het eikenbos loopt een bewegwijzerd wandelpad.
8. Het Zinkval vormt een mooi agrarisch
landschap. Boerenzwaluwen jagen
jdens de lente- en zomermaanden
boven de akkers en weilanden. Ze
bouwen hun moddernesten vaak
in stallen waar ze ongehinderd inen uit kunnen vliegen. Boomvalken
broeden in een oud ekster- of kraaiennest. Net zoals zwaluwen zijn het
lange-afstandstrekkers, die overwinteren in zuidelijk Afrika.
9. De Bovenvliet kronkelt hier door het
landschap. Hazen en konijnen zijn
het ganse jaar aanwezig. Kijk vooral
uit naar wulpen, grote steltlopers
5.

IJsvogel - Fons Van den heuvel

info wandeling
Lengte wandeling

Eten en drinken

10 km

Start

Taverne- eetcafé Scherpenstein, aan de
sporthal
Cafe’s in het centrum van Schelle

Parking sporthal Sporthal Scherpenstein,
Parklaan 3 Schelle

Tip

Het hele jaar door op de paden. Stevige
schoenen zijn een aanrader.
Sommige paden zijn moeilijk toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.
Wandelaars met hun honden aan de leiband zijn welkom.

!
 

Tekst: Erik De Keersmaecker
Foto’s: Fons Van den heuvel, Hugo Willocx

Wandelgids

Openbaar vervoer
De Lijn:
290 – 295 halte Kerk Schelle, op ongeveer
300 m
NMBS Staon Schelle
op ongeveer 800 m

Deze wandeling wordt eveneens beschreven
in de Wandelgids: Ontdek de natuur
langs de Schelde, Rupel en Nete.
De Wandelgids kost 2 euro, bestellingen in
de Rupelstreek en Aartselaar, worden bezorgd door vrijwilligers van Natuurpunt.
Woon je iets verder, dan wordt de Wandelgids verzonden via de post en worden verzendingskosten aangerekend.
Bestellen kan via: natuur.rupel@skynet.be

Parking
Parking sporthal Scherpenstein, Parklaan
3 Schelle

!




Deze wandeling volgt deels het traject
van de Gilliotroute, een wandeling langs
tegels met wereldfaam. Wandelbrochure
verkrijgbaar bij Toerisme Rupelstreek en
in Natuur.huis de Paardenstal

Toegankelijkheid

met een lange gebogen snavel en
een jodelende zang.
10. Het staketsel van de voormalige
scheepswerf Jacobs en Zonen werd
ingericht als rust- en kijkplaats.
Misschien zie je hier wel een ijsvogel voorbijﬂitsen. Bij deze kleine
kleurenvogel spe#eren de kleuren
ervan af: van oker, blauw, roomwit
tot steenrood. De grote gele kwik is
een andere bewoner van de Benedenvliet. Deze vogel vertoe graag
langs snelstromende watertjes, waar
hij op zoek gaat naar kleine insecten
op het wateroppervlak.
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Wandel- en ﬁetsweekend Groote Peel
Noord-Limburg - Nederland
Vrijdag 28 tot zondag 30 augustus 2015
Naonaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied van ruim 1400 ha waar vroeger turf is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij uitstek geschikt is om wandelend te beleven.
Het is gelegen in Noord-Limburg, tussen Eindhoven en Venlo. Het wordt niet doorsneden door autowegen of hoogspanningslijnen,
noch zijn er andere bouwwerken te vinden.
We verblijven in groepsaccomodae De
Peelvenhoeve te Liessel waar er 12 kamers - elk met eigen sanitair - zijn voor
23 personen.
Alle maaljden van vrijdagavond tot
zondagmiddag met uitzondering van de
lunch op zaterdag zijn inbegrepen en
zullen door een externe cateringservice
verzorgd worden. Een BBQ op zaterdagavond is een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid!
Vrijdagmiddag staat een wandeling op
het programma en zaterdag ﬁetsen we
met eigen of gehuurde ﬁetsen naar het
15 km verder gelegen Buitencentrum De
Groote Peel voor een wandeling o.l.v. een

gids van Staatsbosbeheer.
Zondag gaan we nog een wandeling of
een ﬁetstochtje maken.

Dit alles kunnen we aanbieden aan 170
euro per persoon.

In het Buitencentrum kunnen ’s middags
broodjes, snacks of soep en uiteraard
dranken besteld worden. Dit is niet in de
prijs begrepen.
Dranken in onze verblijfplaats zullen aan
democrasche prijzen verkrijgbaar zijn.

Inschrijven kan door overschrijving van
70 euro p.p. op rekening BE88 9799 7675
4841 van Natuurpunt Aartselaar met
vermelding „Groote Peel + naam van
deelnemer(s)”
Het jdsp van betaling is bepalend voor
het toewijzen van de beschikbare plaatsen.

Fietsen zijn eventueel te huur aan 10,- en
tandems aan 12,- euro. Deze dienen wel
vooraf gereserveerd te worden.
Info hierover volgt later.
Bedlinnen is in de prijs begrepen, maar
badlinnen dien je zelf mee te nemen.

De organisae berust bij Jan Eulaers - jan.
eulaers@icloud.com - 0495/52 77 31
waar je ook terecht kan voor bijkomende
inlichngen.
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Mijn korte ri$en: deelnemers gezocht
De gemeente Aartselaar hee zich ingeschreven in de ace “Mijn korte ri#en” van Mobiel 21. Deze ace loopt dit jaar van 1 juni tot 30
juni in heel Vlaanderen en wordt in Aartselaar ondersteund door het gemeentebestuur en getrokken door de Fietsersbond.
Doel is zoveel mogelijk mensen te doen ﬁetsen of stappen voor trajecten waar ze anders de auto voor nemen. Elke deelnemer ontvangt een Korteri#encontract, een logboekje waarin hij/zij de gedane ri#en kan noteren. Je kan dan zelf berekenen wat je ri#en
betekenen voor je gezondheid, het milieu en je portemonnee. Aan de ace zijn leuke prijzen verbonden.
Je kan je individueel registreren, maar je kan ook aansluiten bij een deelnemende vereniging, zoals Natuurpunt Aartselaar. Het zou
natuurlijk super zijn, als jij je opgee als deelnemer van Natuurpunt Aartselaar.

Hoe kan je deelnemen?
Ofwel: schrijf je in op www.mijnkorteri#en.be en sluit je aan bij de groep Natuurpunt Aartselaar.
Ofwel: geef je je op aan Luk Smets (03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be). Hij bezorgt je dan een folder en een logboekje.

Uilen in Aartselaar
Dit voorjaar voeren we in Aartselaar een
grondige inventarisae uit naar de verspreiding van uilen. Daarbij gebruiken
we een opgenomen roep van de uil om
reace uit te lokken. We noteren de locae van de reagerende uilen op kaart en
proberen zo een idee te krijgen van de
populae.
Daar we dankzij het prachge werk van
de Kerkuilenwerkgroep de verspreiding
van de kerkuil kennen, hebben we deze
soort buiten beschouwing gelaten. We
concentreerden ons op bosuil en steenuil. Op het moment van dit schrijven is
het onderzoek nog niet afgerond. Het
volledig verslag zal je binnenkort kunnen
vinden op onze website.
Bijgaand kaartje van de Reukens gee
een bemoedigend beeld. Het steenuiltje
is goed vertegenwoordigd. Het gevarieerde open landschap met bomenrijen is
hun geliefd biotoop.
Bosuil verwachten we in oude bossen.
Mooie voorbeelden zijn het Solhof en
Groenenhoek. In beide gebieden is minstens één koppel aanwezig. In het Solhof
werden een mannetje en twee vrouwtjes
waargenomen, terwijl aan de Wi#e Hoe-

ve in de Groenenhoek spontaan reace kwam van twee bosuilmannetjes. Enkel in het
ANB-domein Cleydael konden we geen reace noteren.
Al bij al een zeer bevredigend resultaat. Naar kerkuil werd niet gericht gezocht, maar aan
Zinkval liet die zich spontaan horen. Enkel de ransuil staat nog op ons verlanglijstje.

5 steenuilreac!es in de Reukens. Uit
het kaartje blijkt dat reac!e 1 en 5
waarschijnlijk om dezelfde uil gaat.
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Niel

11.03 tot 11.05

NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat
221 Niel-Hellegat. Ook bereikbaar via
de weg achter de huizen Boomsestraat,
parking inrijden tegenover huisnummer
266. Of te voet of met de ﬁets, vanaf de
Rupeldijk wandelknooppunten 154 en
153 volgen.

Boom

Open zondag 5 april, van 13u tot 17u,
Periode mei – september, elke zondag,
van 14u tot 18u

Fototentoonstelling Natuur rondom de Rupel

Agenda Rupelstreek
NATUUR RONDOM DE RUPEL
Fototentoonstelling van Natuurpunt
Rupelstreek, kern Boom-Rumst, met
werk van Fons Van den heuvel.
woensdag 11 maart tot maandag 11
mei
Eetcafé 't Steencaycken, Hoek 76 Boom,
jdens de openingsuren (dinsdag gesloten).

Info: 03/888.39.44 of frank_v_d_velde@hotmail.com

25.04
06.04

11.04

Oostkantons

Boom

Niel

SCHELDEHAPPENING
Place to be van de 6de Scheldehappening, met als thema: Verrassend veelzijdig, wordt dit jaar de Kaai in Boom.
Vanaf 10u30 start er om het uur een
boo#ocht op de Rupel. Vrijwilligers van
Natuurpunt staan klaar om je meer te
vertellen over de vissoorten die in de
rivier leven.

VOORJAARSWANDELING NIELS BROEK
Met natuurgids Stany Marichal kan je
op stap gaan langs de Broeklei, door het
Niels Broek en langs de dijken van de
Rupel. Je kijk er naar voorjaarsbloeiers,
wandelt door een historisch landschap
en kan er kijken naar het “onderwaterleven“ in de poelen en grachten in het
Niels Broek.

BUSTOCHT NAAR HET NATIONALPARK
HOHES VENN-EIFEL – VOLGEBOEKT !
Met 47 deelnemers gaan we op stap
langs glooiende hellingen met duizenden wilde narcissen, terwijl rode wouwen en buizerds ons voorbijglijden. Met
een beetje geluk kunnen we ook grote
gele kwik, waterspreeuw, grauwe klauwier, geelgors en misschien wel visarend
of zwarte ooievaar bekijken.

26.04
Boom
ERFGOEDDAG – NATUUR IN HET DORP
Blikvangers van Erfgoeddag zijn: de natuur in het dorp, met de tuin van de
dekenij en huis- en gierzwaluwen. In de
Boomse centrumstraten kunnen we de
eerste huiszwaluwen verwelkomen. Die
starten meteen met het bouwen van
hun moddernesten, en hopelijk vallen
ook enkele van onze kunstnesten in hun
smaak. Misschien kunnen we ook al enkele gierzwaluwen bekijken, voor deze
prach!ge vliegers hebben we een 20-tal
stellinggaten van de Boomse kerk ingericht als eersteklas broedplaatsen.
zondag 26 april, van 10u tot 12u
Ingang binnentuin, Hoogstraat Boom

zaterdag 11 april, van 14u tot 16u30
Ridder Berthoutlaan/Broeklei Niel (thv
WZC Maria Boodschap)
Stevige wandelschoenen zijn een aanrader (laarzen aanbevolen bij regenweer).
Meebrengen: verrekijker, loepje
Info: 03/828.41.89 of
stanislas.marichal@telenet.be
GSM: 0478/56.45.84 - enkel de dag zelf

zaterdag 25 april, van 7u30 tot 21u30
Parking kerk H.Hart (A12)
Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom

Buizerd - Raymond De Smet

maandag 6 april, van 10u tot 18u
Kaai Boom
Info: 0476/39.19.94 of
natuur.rupel@skynet.be

De bustocht is volgeboekt, net zoals
de cursus: Vogels kijken in de Oostkantons.
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02.05

23.05

Niel/Kruibeke/Wintam/
Terhagen

St.Agatha-Rode/ Oud-Heverlee

13.06

VOGELS KIJKEN GROOTBROEK/VIJVERS VAN OUD-HEVERLEE
Voor deze birdwatchtrip trekken we
naar de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. Voor de middag bezoeken we het
Grootbroek in Sint-Agatha-Rode, een
vijver- en moerasgebied van ongeveer
30 ha groot. Vanuit een reuzengrote
vogelkijkhut hebben we een prach!g
zicht op de centrale vijver. Woudaapje is
hier sinds enkele jaren broedvogel. Na
de picknick in een plaatselijk café bezoeken we het natuurreservaat: Vijvers
van Oud-Heverlee. Ook hier kunnen we
een behoorlijk aantal vogels bekijken,
met een goede kans op waarnemingen
van boomvalk, wespendief en mogelijk
visarend.
Vergeet vooral je stapschoenen, een
verrekijker en je picknick niet.

Kalmthout

VOGELKIJKMARATHON
Tijdens de 3de Vogelkijkmarathon gaan
we op stap in de beste vogelkijkgebieden in onze regio. We starten in Walenhoek. Na het ontbijt brengt de veerboot
ons naar de polder van Kruibeke. Middageten doen we in het chalet van de
visclub Penneke Volt in Schelle. Daarna
nemen we de veerboot naar het Noordelijk eiland.
Na het avondeten wordt de Vogelkijkmarathon afgesloten met een avondwandeling in de oude kleipu"en van
Terhagen. We maken een optelsom van
het aantal waargenomen soorten en
trachten het aantal soorten van de Vogelkijkmarathons 2011 (84 soorten) en
2013 (86 soorten) te evenaren.
zaterdag 2 mei, van 6u30 tot 22u
Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel-Hellegat
Meld vooraf je komst (volle dag of
deels)/neemt deel aan het avondeten:
natuur.rupel@skynet.be

zaterdag 23 mei, van 9u tot 18u
Parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom
Vooraf inschrijven:
natuur.rupel@skynet.be

SPEUREN NAAR NACHTZWALUWEN
OP DE KALMTHOUTSE HEIDE
Een wandeling op de Kalmthoutse
heide is een droom voor elke natuurlie#ebber. Doelsoorten zijn: boomvalk,
boomleeuwerik, roodbors"apuit en
vooral de mysterieuze nachtzwaluw.
Als je eenmaal hun merkwaardig geluid
gehoord heb, vergeet je het nooit meer.
Nachtzwaluwen zingen pas als het zon
ondergaat, aangepaste kledij is dus een
aanrader, want zelfs in juni kunnen de
avonden behoorlijk fris zijn.
Vergeet ook je verrekijker en goede
stapschoenen niet!

Kuifeend met jongen - Fons Van den heuvel

zaterdag 13 juni, van 18u tot 23u30
Parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom
Vooraf inschrijven:
natuur.rupel@skynet.be

20.06
Hemiksem/Schelle
ONTDEK DE NATUUR LANGS DE BOVEN- EN BENEDENVLIET
De vallei van de Beneden- en Bovenvliet,
de mach!ge Schelde, het Callebeekbos
en het landschap van het Zinkval zijn
de blikvangers van deze wandeling. Vogels kijken kan op de Scheldedijk, met
een prach!g zicht op de stroom en de
Benedenvliet en aan het kijkscherm
aan de plas langs de Callebeekstraat.
De Bovenvliet zal je eveneens bekoren,
jarenlang was dit een verborgen stukje
natuur, nu kan je volop genieten van dit
fel meanderend riviertje.
zaterdag 20 juni, van 9u tot 12u
parking Scherpenstein, einde Parklaan
Schelle
De wandelafstand bedraagt 10 km
Vooraf inschrijven:
natuur.rupel@skynet.be

Bekijk alle acviteiten op www.
natuurpuntrupelstreek.be

Voor kinderen
JONG LEVEN OP HET NOORDELIJK EILAND
Begin juni bruist het van het leven op de plassen van het Noordelijk eiland. Omzeggens alle vogels hebben nu jongen. Jonge wilde eendjes en krakeendjes zijn al behoorlijk groot. Achter kuifeend- en tafeleendmama’s zwemmen nu rijen jonge eendjes.
Visdie%es vliegen aan met visjes, de jongen op de nestvlotjes hebben immers al!jd
honger. Ook in het schor is het een drukte van jewelste: kleine karekieten en bosrietzangers zoeken er naar spinnetjes en kleine insecten om hun jongen te voeden.
Gewapend met verrekijkers en telescopen gaan we op stap, om dat jonge vogelleven
te bekijken.
Heb je zelf geen verrekijker? Geen nood, wij brengen enkele extra verrekijkers mee.
Vergeet vooral niet om je mama, papa, oma of opa mee te brengen!
woensdag 3 juni, van 13u50 tot 16u – veerboot 14u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle
Goede wandelschoenen zijn eveneens een aanrader.
Vooraf inschrijven:
natuur.rupel@skynet.be
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Agenda Aartselaar

OP ZOEK NAAR DE BOOMKIKKER
De Brand is een kleinschalig landschap
(482 ha) met kleine weides en een zeer
oud bos: een streling voor het oog. De
benaming “Brand” komt van brandstof,
oorspronkelijk was dit een veengebied
dat rond 1300 helemaal is afgegraven.
Nadien is er een eikenbos op geplant en
in de 20 ste eeuw zijn de weides aangelegd. Deze bloemrijke weides hebben
een grote varia!e aan vlinders en door
al de veedrinkpoelen is dit gebied ook
bekend voor zijn padden en kikkers.
Zelfs de boomkikker en de kamsalamander komen hier voor. In het kletsna"e
bos groeien bijzondere planten zoals
bosanemoon, draadgen!aan en bospaardestaart. Voor de vlinderlie#ebbers zijn er de grote weerschijnvlinder
en kleine ijsvogelvlinder. De vogelliefhebbers hebben dan weer kans om een
wielewaal of zelf de middelste bonte
specht te kunnen spo"en. Al die natuur is te danken aan water: De Brand
is kletsnat en mag in de komende !jd
nog na"er worden. Het toekomstbeeld
is om de Zandleij (beek) te dempen, die
door het gebied loopt. Dat zal het waterpeil in het gebied ﬂink opstuwen. Al
die planten en dieren krijgen het dan
nog meer naar hun zin.
Na onze wandeling gaan we onze picknick opeten en dan starten we onze
avondwandeling op zoek naar (het geluid van de) boomkikkers.
zaterdag 18 april, van 13 u tot 22 u
Parking onder de viaduct ter hoogte van
't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk.
Deelname melden voor 14 april: Danny Jonckheere, jonckheeredesmedt@
gmail.com – 0478/33 24 27
Deelnamekost: 2 euro p/p (= vergoeding voor plaatselijke gids). Te betalen
bij vertrek.
Kostendelend samenrijden (7 eurocent/
km te betalen aan de chauﬀeur): ca 190
km
Meebrengen: laarzen !!! en of waterdichte schoenen, extra paar kousen,
picknick, verrekijker en misschien muggenzalf.

Voor kinderen
BEZOEK AAN EEN BIJENFAMILIE
Zagen jullie al ooit een ECHTE KONINGIN van heel dichtbij gezien? Grijp nu
de kans van je leven!
Wij brengen een bezoek aan een levend
bijenvolk met soldaten, werksters, darren en ja ook een echte koningin!
Een imker zal ons vandaag vertellen
over het ijverige en geurige leven van
de bijen.
En tot slot zullen we een eenvoudig bijenhotelletje maken dat je mee mag nemen naar huis.
woensdag 6 mei, van 13:45 tot 16:30 u
parking CC Aartselaar - of 14 u aan de
hoofdingang van Fort 5 – Fort 5-straat 5
in Edegem. Ingang van het Fort is op de
parking. We stappen vandaar naar het
bijenpark.
20 kinderen van 4 tot 10 jaar vergezeld
van grootouders of ouders zijn welkom na inschrijving bij Hilde Janssens,
0472/81 39 98 - hiljans@hotmail.com
of Ria Thys, 0476/33 79 36 - ria.thys@
telenet.be

Bijenhotels maken: Luk Smets

De Brand en De Mortelen Noord-Brabant (NL)

09.05
Zinkvalstraat
"ADOPTEER EEN BERM" - ZWERFVUIL
OPRUIMACTIE
Al enkele jaren ruimen we zwerfvuil in
de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan vanaf de lichten aan Helst/Groenenhoek
tot aan de grens met Hemiksem. Kom
ook deze keer een handje toesteken!
Je houdt zo immers mee je gemeente
schoon! Wij zorgen voor vuilzakken,
grijpstokken en ﬂuo-veiligheidsvestjes.
zaterdag 9 mei, van 10 u tot 11.30 u
Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar
Werkhandschoenen en stevig schoeisel
of laarzen zijn aan te raden.
Info bij ronnyverelst@telenet.be 0475/58 55 70

Onkosten: 1 euro per kind en per volwassene voor leden van Natuurpunt
en Gezinsbond, 2 euro voor niet-leden,
vooraf te storten op rekening BE88 9799
7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar.
Wij zorgen voor een lekker stuk fruit als
tussendoortje.

Boomkikker: Luk Smets

18.04

15

10.05

23.05

Anderstad (nabij Lier)

Land van Cuyk - Maasheggengebied (Nl)

06.06

Als je het Maasheggenlandschap bij
Cuyk en Boxmeer op z’n mooist wil zien,
is dit het uitgelezen moment. Onder de
Maasheggen vallen de gebieden Bergjes, Makken, Middelsteegse Weiden en
Oeﬀelter Meent. Kom je te vroeg, dan is
er nog geen bloempje te zien; probeer
je het een week of drie later nog eens
dan kun je alweer te laat zijn en is het
meeste al uitgebloeid. Maar kom je op
het juiste !jds!p, dan kríjg je ook wat:
een landschap zoals dat nergens anders
in Nederland te vinden is, met uitbundig bloeiende meidoorn- en sleedoornheggen die er uitzien als feestelijke
lange linten. Vroeger stonden er veel
meer van zulke heggen in Nederland,
alleen rond Boxmeer hee+ een groot
aantal de landbouwmechanisering
overleefd. De stekelige heggen dienden als perceelsafscheiding, ze gaven
de dieren beschu5ng tegen de wind
en ze boden hout om gereedschappen
van te maken. Het Maasheggengebied
is nog bijna middeleeuws; de heggen
zijn honderden jaren oud, je loopt over
zandpaden tussen weilanden vol bloemen, koeien en vogels. Voor vogels is de
Oeﬀelter Meent een paradijs: ze vinden
hier le"erlijk overal voedsel, nestgelegenheid en beschu5ng in overvloed.
Als geen ander dier voelen dassen zich
hier thuis. ’s Nachts komen ze uit hun
burchten, die meestal wat hoger en
droger liggen. Vandaaruit lopen ze langs
heggen en bosranden de uiterwaarden
in om hun geliefde lekkernij te zoeken:
regenwormen.

KEVERS SPOTTEN
Wat ruist er door het struikgewas?
Kevers (Coleoptera) zijn een orde van
gevleugelde insecten. Kevers verschillen van andere insecten doordat de
voorvleugels zijn veranderd in harde
schilden. Deze schilden beschermen de
onderliggende achtervleugels en het
achterlichaam (abdomen). Het nadeel
aan dit verharde pantser is, dat kevers
tegenover andere insecten minder snel
kunnen vliegen. De vorm, de kleur, de
tekening en het oppervlak zijn belangrijke kenmerken bij het determineren
van kevers.
Kevers vormen een belangrijke voedselbron voor vogels, amﬁbieën en salamanders, zoogdieren, sluipwespen,
spinnen enzovoort. Wat staat er op de
menu van kevers? Sommige kevers eten
enkel planten, de planteneters of herbivoren. Deze kevers zijn meestal traag.
De jagende vleesetende kevers, de roofkevers, bijten hun prooi en zijn daarentegen sneller dan de planteneters.

FIETSTOCHT (ca 40 km)
De meimaand is een zalige maand om
te ﬁetsen. Dat willen we vandaag dan
ook doen.
's Middags maken we een stop in een
taverne waar we een snack kunnen eten
en onze dorst lessen.
In de vroege namiddag is een kort bezoek voorzien aan Anderstad, een schitterend natuurgebied, gelegen ten zuidwesten van Lier tussen het Netekanaal
en de Nete, die een kilometer eerder
wordt gevormd door de samenvloeiing
van Grote en Kleine Nete.
De Anderstadvijver met haar mooie
rietkragen is eigendom van Natuurpunt.
Natuurpunt beheert de vijver en het
aangrenzende Stryckersbroek dat naast
de dode arm van het Netekanaal ligt.
Samen vormen zij een brok natuur van
14 ha. De vogellie#ebbers zullen hier
zeker aan hun trekken komen.
Na het geleid bezoek (ca 1 uur) ﬁetsen
we langs een andere weg weer terug
naar Aartselaar.
De lie#ebbers kunnen daar nog wat
nagenieten bij een drankje in het Sportcafé
zondag 10 mei, van 10 u tot 17 u
parking Sportcentrum, Kleistraat Aartselaar
Begeleiding en info: Jan Eulaers, 0495/52
77 31 - jan.eulaers@icloud.com
Meebrengen: ﬁets die in orde is, eventueel ﬁetshelm en veiligheidshesje, verrekijker, een drankje voor onderweg,
stevig ﬁetsslot, hopelijk overbodige regenkledij
Deelnamekost: 2 euro (bijdrage voor
de plaatselijke Natuurpuntafdeling) ter
plekke te betalen.

27.06
Zinkvalstraat
"ADOPTEER EEN BERM" - ZWERFVUIL
OPRUIMACTIE
Al enkele jaren ruimen we zwerfvuil in
de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan vanaf de lichten aan Helst/Groenenhoek
tot aan de grens met Hemiksem. Kom
ook deze keer een handje toesteken!
Je houdt zo immers mee je gemeente
schoon! Wij zorgen voor vuilzakken,
grijpstokken en ﬂuo-veiligheidsvestjes.
zaterdag 27 juni, van 10 u tot 11.30 u

zaterdag 23 mei, van 8.15 u tot 18 u
Parking onder de viaduct ter hoogte van
't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk.
Deelname melden voor 18 mei bij Danny Jonckheere, jonckheeredesmedt@
gmail.com – 0478/33 24 27
Kostendelend samenrijden (7 eurocent/
km te betalen aan de chauﬀeur)
Meebrengen: picknick, verrekijker en
misschien muggenzalf.

Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar
Werkhandschoenen en stevig schoeisel
of laarzen zijn aan te raden.
Info bij ronnyverelst@telenet.be 0475/58 55 70

Cleydaelhof

Op warme zonnige plekjes in het Cleydaelbos kan je het klein vliegend hert
wel eens aantreﬀen. Deze kever eet sap
van bomen, maar ook wel bladeren. De
larven leven van rot hout a6oms!g van
diverse soorten loo<omen. Kom je mee
zoeken wat er ruist in het struikgewas
en wil je meer leuke weetjes over kevers
horen, kom dan zeker kevers spo"en in
het Cleydaelhof onder leiding van Heinz
Keller.
zaterdag 6 juni, van 14 u tot 17 u
parking hoek Zinkvalstraat/Cleydaellaan, Aartselaar
Deelname prijs: 3 euro, ter plekke te
betalen.
Stevig schoeisel is aangewezen.
Info: kurt.crauwels@skynet.be

Bekijk alle acviteiten op
www.natuuraartselaar.be
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Agenda Rupelstreek

Agenda Aartselaar

maandag 6 april: SCHELDEHAPPENING
10u Kaai Boom

zaterdag 18 april: OP ZOEK NAAR DE BOOMKIKKER
13u Parking viaduct 't Spant, Boomsestnwg Wilrijk

zaterdag 11 april: VOORJAARSWANDELING NIELS BROEK
14u Ridder Berthoutlaan/Broeklei Niel

woensdag 6 mei: BEZOEK AAN EEN BIJENFAMILIE
13.45u parking CC Aartselaar
14u hoofdingang van Fort 5 Edegem

zaterdag 25 april: BUSTOCHT HOHES VENN-EIFEL
7u30 Parking kerk H.Hart (A12) Boom
zondag 26 april: ERFGOEDDAG – NATUUR IN HET DORP
10u Ingang binnentuin, Hoogstraat Boom
zaterdag 2 mei: VOGELKIJKMARATHON
6u30 Natuur.huis De Paardenstal Niel
zaterdag 23 mei: VOGELS KIJKEN GROOTBROEK
9u Parking kerk H.Hart (A12) Boom
woensdag 3 juni: JONG LEVEN OP HET NOORDELIJK EILAND
13u50 Parking Tolhuis (Rupeldijk), Tolhuisstraat Schelle

zaterdag 9 mei: "ADOPTEER EEN BERM"
10u Zinkvalstraat, Aartselaar
zondag 10 mei FIETSTOCHT ANDERSTAD
10u parking Sportcentrum, Kleistraat Aartselaar
zaterdag 23 mei: LAND VAN CUYK - MAASHEGGENGEBIED
8.15u Parking viaduct 't Spant, Boomsestnwg Wilrijk
zaterdag 6 juni: KEVERS SPOTTEN
14u parking Zinkvalstraat/Cleydaellaan, Aartselaar
zaterdag 27 juni: "ADOPTEER EEN BERM"
10u Zinkvalstraat, Aartselaar

zaterdag 13 juni: NACHTZWALUWEN KALMTHOUTSE HEIDE
18u Parking kerk H.Hart (A12) Boom
zaterdag 20 juni: NATUUR LANGS BOVEN/BENEDENVLIET
9u parking Scherpenstein, Parklaan Schelle

Het moment van… Fons Van den heuvel
Geen zand in mijn eten! Na de eerste vorst had ik niet verwacht dat de grote plassen
van het Broek de Naeyer al dichtgevroren zouden liggen. "Vogels fotograferen zal wel
niet voor vandaag zijn " was mijn eerste reﬂex. Maar bij de kijkhut "De Visarend "zag
ik toch wat beweging. Tussen en vlak vóór het riet was er nog een randje open water.
Een grote zilverreiger en een blauwe reiger, de enige aanwezige vogels, zochten hier
naar nog wat eetbaars. Door de zoeker van mijn camera kon ik niet precies zien wat
ze in het slijk konden vinden. Maar eens thuis, en uitvergroot op de computer bleken
het kikkers te zijn. Dat ze na hun vangst opnieuw een open plek water opzochten,
maar dan met een kikker half in en half uit hun bek, zag ik ook pas op het scherm.
Dat dit "eerst even spoelen" iets was wat zowel de zilverreiger als nadien ook de
blauwe reiger deed, was voor mij wel een nieuwe waarneming, zij het in tweede
instan!e. Als gedrag was het echter allerminst onredelijk: "toch geen zand in mijn
eten zeker !"
Tekst en foto: Fons Van den heuvel
Heb je een mooi verhaal en een mooie foto?
Zend het naar: info@natuurrupelstreek.be

