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Bij een aantal vrijwilli-
gers van Natuurpunt Ru-
pelstreek, en ongetwij-
feld ook van Natuurpunt 
Aartselaar is de passie 
voor onze vogels bijzon-
der groot. Dat uit zich in 
het kijken naar vogels, 
de studie van onze vo-
gels en ook in een aantal 
projecten voor soorten-
bescherming.
Dat het kijken naar vogels 
in is, bewijst het aantal 
deelnemers aan cursus-
sen waarbij het vogels kijken het thema 
is. Zaterdag 11 juni kwam er een einde 
aan zo’n vogelkijkcursus, waarbij de 27 
deelnemers in een periode van 3 seizoe-
nen tijdens 6 info-avonden, 5 dagexcur-
sies, 2 avondexcursies, 3 bustochten en 
een boottocht kennis konden maken met 
ganzen, eenden, steltlopers, zeevogels, 
riet- en bosvogels, dag- en nachtroofvo-
gels, reigers en sternen. Er waren vele 
memorabele momenten, maar de laatste 
bustocht naar de Waverhoek en de Zou-
weboezem bij Utrecht en de laatste dag-
excursie, met als afsluiter de formidabele 
Nummer Eén bij Breskens zullen wellicht 
het best bewaard blijven in de herinne-
ringen. 
De vraag naar langlopende vogelkijkcur-
sussen, waarbij op regelmatige basis naar 
vogels gekeken wordt is groot. De deel-
nemers hebben ruim de tijd om elkaar te 
leren kennen, zodat er zelfs vriendschap 
en genegenheid tussen hen kan ont-
staan. En de waardering van de deelne-
mers voor mezelf als inrichter en begelei-
der van de excursies maakt het verlangen 
groot om er opnieuw tegenaan te gaan. 
De voorbereiding is dan ook al volop be-
zig voor de planning van een nieuwe vo-
gelkijkcursus, die start in januari 2017 en 
als titel: Vogels kijken tijdens 2 seizoenen 
zal meekrijgen. 
In afwachting daarvan stoppen we niet 
met het vogels kijken, integendeel. Voort-
aan zal je elke eerste zaterdag van de 
maand deel kunnen nemen aan een vo-
gelkijkwandeling omheen het vogelrijke 
Noordelijk eiland, met grote voorsprong 
het beste vogelkijkgebied in onze regio. 
Vogelkijkers van Vogelwerkgroep Rupel 
zullen je helpen om de vogels aan te wij-
zen en op naam te brengen. Afspraak tel-
kens om 8u50 aan de parking van het Tol-
huis in Schelle. Het heen en weer tochtje 
met de veerboot is een leuk toemaatje.

De studie van onze vogels, het klinkt ge-
wichtig maar is het absoluut niet. Het is 
eveneens een passie om langs onze ri-

Een passie voor vogels

vieren overwinterende watervogels te 
tellen, of om het aantal broedplaatsen 
van zwaluwen te  tellen en ook het tellen 
van trekvogels op Trektelpost Noordelijk 
eiland lijkt allerminst een opdracht, de 
commentaren onderaan het lijstje trek-
vogels op: www.trektellen.nl/noordelijk-
eiland bewijzen dat. 
Ook de passie om iets te doen voor onze 
vogels is enorm groot, met het plaatsen 
van kunstnesten voor huiszwaluwen heb-
ben we voor een ommekeer gezorgd. Ko-
lonies in het Molenveld in Rumst en aan 
de gebouwen van de PTS-school in Boom, 
die dreigden verloren te gaan, hebben 
opnieuw aantallen bereikt waarvan we 
enkel konden dromen bij de start van 
de projecten. Hetzelfde lijkt te gebeuren 
met de kolonie in de Boomse centrum-
straten.

Naast het tellen 
van zwaluwnesten 
wordt momenteel 
volop gewerkt aan 
de controles van 
nestkasten voor 
torenvalk, steenuil 
en vooral van kerk-
uil. 
De tour de kerkuil 
volgen elkaar in 
snel tempo op en 
daarvoor              kun-
nen we ook reke-
nen op de hulp van 
Freddy en Rosette. 
Apetrots poseert 
Freddy met een rij 
jonge kerkuilen die 
bijna klaar zijn voor 
hun grote avontuur. 

De zomervakantie komt eraan, tijd om 
zelf ook te genieten van allerlei avontu-
ren, tot ziens.

Erik          

Cursus Vogels kijken tijdens 3 seizoenen – Francis Mertens 

Freddy met een rijtje jonge 
kerkuilen 
Erik De Keersmaecker
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Total Antwerpen beloont andermaal 
project van Natuurpunt Rupelstreek
Net zoals in 2015, gaf Total Antwerpen steun aan sociale initiatieven waarvoor personeelsleden 
zich in hun vrije tijd persoonlijk inzetten. Vorig jaar viel het project “Kunstwand oeverzwaluwen op 
dukdalf 27” in de prijzen, dit jaar is het ingezonden project van Natuurpunt Rupelstreek: “Leerlin-
gen PTS Boom bouwen bijenhotels voor Natuurpunt” bij de gelukkigen. Leerlingen van klas 3 TH 
bouwden tijdens het schooljaar 2014-2015 5 bijenhotels in opdracht van Natuurpunt Rupelstreek. 
Voor de vorm van de bijenhotels werd inspiratie gevonden in het Streekverhaal Rupelstreek. Een 
regionaal project over de identiteit van de Rupelstreek in al haar aspecten: historisch, cultureel, 
economisch, toeristisch, ecologisch, landschappelijk… 

Alle nieuwe infoborden, die de voorbije jaren op diverse plaatsen op initiatief 
van Erfgoed Rupel in de streek geplaatst zijn, en nu ook deze vijf nieuwe bijen-
hotels hebben een vorm die een link legt met het bekendste streekproduct: de 
baksteen.
Het project is een voorbeeld van een samenwerking met mooie kansen en resul-
taten voor alle betrokken partners en doelgroepen. De leerlingen van Techniek 
Houtbewerking, met de creatie van een product om trots op te zijn; een product 
met een blijvende waarde, dat in het landschap publiekelijk te bezichtigen is. 
Natuurpunt Rupelstreek kan via deze samenwerking enerzijds haar schaarse finan-
ciële middelen efficiënt inzetten, waardoor meer projecten gerealiseerd worden in 
de beheerde terreinen. Anderzijds biedt het de kans om hedendaagse natuur- en 
milieuproblemen onder de aandacht te brengen. De bezoekers en toevallige pas-
santen van de bijenhotels op de diverse locaties maken hiermee eveneens kennis. 
Zij zien deze ijverige bijen bovendien van dichtbij aan het werk en leren meer over 
het enorme belang van deze kleine bestuivers voor onze voedselvoorziening. 
Tenslotte profiteren vooral de solitaire, wilde bijen van deze samenwerking. Die 
hebben een stevig steuntje in de rug nodig, omdat hun habitat onder druk staat, 
door versnippering en verschraling van het landschap en het gebruik van scheikun-
dige bestrijdingsmiddelen.
De 5 bijenhotels zijn vanaf de zomer van 2015 geplaatst op verschillende locaties: 
twee in het natuurgebied Oude Nete-arm in Rumst, één bijenhotel op het plant-
soen bij Eetcafé ’t Steencaycken in Boom en één bij Natuur.huis de Paardenstal in 
Niel. Het vijfde en laatste bijenhotel werd onlangs in de binnentuin aan de Hoog-
straat in Boom geplaatst.

Tekst: Jurgen Rombaut

Constructie bijenhotels in werkplaats PTS Boom 
 Erik De Keersmaecker
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Bijenhotel in binnentuin Hoogstraat Boom  
Patrick Poppe
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Tot omstreeks 1900 werden finten ge-
vangen door vissers uit Mariekerke, Ru-
pelmonde en Rumst. Met hun jols gin-
gen de Mariekerkse vissers zelfs tot aan 
Walsoorden in de Westerschelde vissen. 
Daarvoor gebruikten ze een meivistoger, 
een soort sleepnet en meiviswaai, een 
soort schepnet. Finten werden eveneens 
gevangen met een soort drijvend want. 
Dit waren staande netten waarmee de 
bovenste waterlagen werden afgevist. 
De beste vangsten werden gedaan bij 
het keren van het tij. De gevangen finten 
werden gezouten, gedroogd, gerookt en 
ingelegd. Zo waren ze gedurende vele 
maanden basisvoedsel voor veel gezin-
nen uit dorpen en steden. 
Bij het begin van de 20ste eeuw keerde 
echter het tij: het rivierwater van Schel-
de, Rupel en Nete raakte zo zwaar ver-
vuild dat vissen er wegbleven. Op korte 
tijd viel de visserij volledig stil. De vissers 
moesten noodgedwongen een andere 
job zoeken. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was er een kleine heropleving van 
de visserij, toen veel fabrieken stil lagen, 
maar daarna was het opnieuw gedaan. 

Vanaf 1995 kwam er dankzij Europese 
wetgeving en de bouw van grootschalige 
waterzuiveringsinstallaties door Aquafin 
een langzame verbetering van de water-
kwaliteit van de Schelde en later ook van 
de bijrivieren Rupel, Nete, Dijle en Zenne. 

Finten paaien opnieuw in Rupel en Nete

Tegelijk steeg geleidelijk ook het aantal 
vissoorten in de rivieren. Toen in 2007 
ook Brussel eindelijk zijn afvalwaters be-
gon te zuiveren ging de zuurstofhuishou-
ding van de Schelde en de bijrivieren er 
met een ruk op vooruit. In 2009 werden 
de eerste finten stroomopwaarts Antwer-
pen gevangen, in de Rupel op 18 oktober 
2009 door Werner Van den Bogaert ter 
hoogte van Terhagen. 

Vorig jaar werden in de Schelde tussen 
Mariekerke en Sint-Amands voor het 
eerst weer paaiende finten opgemerkt 
door vrijwilligers van Natuurpunt Klein-
Brabant en medewerkers van het INBO. 
In het tijdschrift van Natuurpunt Klein-
Brabant verschenen daarover boeiende 
artikels, met in het apriltijdschrift een op-
roep om het paaigedrag van finten langs 
de Schelde en de Rupel te doorgronden. 
Het resultaat was een eerste gecoördi-
neerde telling op maandagavond 9 mei, 
waarbij 10-tallen vrijwilligers van Natuur-
punt Klein-Brabant en Natuurpunt Ru-
pelstreek telposten bemanden langs de 
Schelde tussen Hingene en Dendermon-
de en langs de Rupel tussen de monding 
in Schelle en de spoorwegbrug in Boom.  
De resultaten aan de telpost aan de Rupel 
tegenover de wijk Noeveren waren ver-
bluffend: tussen 20u35 en 20u45 werden 
41 kringen van paaiende finten geteld. 
De meeste kringen in het midden van de 

De fint is een soort haring en kan tot 60 cm lang worden. Finten leven 
in zee, maar paaien in zoet water. Zodra de temperatuur van het zee-
water boven de 12 °C komt, zwemmen ze getijdenrivieren op om hun 
eitjes af te zetten. Die worden afgezet in ondieptes in rivieren met 
een grind- of zandbodem. Dit gebeurt vooral in de maand mei, van-
daar dat finten ook meivissen worden genoemd. Tijdens het paaien 
zwemmen finten in cirkels achter elkaar, en die cirkels of kringen zijn 
te zien aan het wateroppervlak. Soms is er ook gespetter van paai-
ende finten te horen. Na de zomer zwemmen de jonge fintjes terug 
richting Noordzee. Na een verblijf van 3 tot 5 jaar op zee zijn ze ge-
slachtsrijp en keren ze terug om zich voort te planten.

rivier of aan de oever kant Boom. Daarna 
was er volop activiteit aan de oever kant 
Ruisbroek, met kringen dichtbij de oever 
en bijzonder veel spetters. De andere tel-
posten langs de Rupel, ter hoogte van de 
Rupelmonding en aan de ingang van de 
oude sluis van Wintam konden eveneens 
mooie resultaten melden.
Vervolgens rees de vraag tot waar de 
finten de Rupel opzwommen om er te 
paaien. Om dat uit te zoeken werden 
op woensdagavond 11 mei telposten 
bemand ter hoogte van De Bocht in 
Heindonk en in Rumst aan de samen-
vloeiing van de Rupel, Nete en Dijle. 
Met opnieuw opvallende resultaten: tus-
sen 20u55 en 22u werden in Rumst 84 
kringen van paaiende finten geteld, in 
Heindonk tussen 20u46 en 21u53 zelfs 
151 kringen. Ook in de Nete tussen Duffel 
en Rumst werden kringen van paaiende 
finten opgemerkt. Ter hoogte van de wijk 
Hoek in Boom werden eveneens paai-
ende finten waargenomen, op 10 mei 
werden tussen 21u en 21u35  69 kringen 
geteld. 

Op 25 mei liep het paaiseizoen ten einde. 
Alle gegevens van de tellingen werden 
doorgegeven aan het INBO (Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek), zodat 
er een rapport kan opgemaakt worden. 

Tekst:  Erik De Keersmaecker 

Kringen paaiende finten in de Rupel ter hoogte van Rumst 
Erik De Keersmaecker

Fintenwatchers langs de Rupel ter hoogte van Noeveren 
Erik De Keersmaecker
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In november 2005 bezochten we met 
onze toen nog prille Natuurpunt afdeling 
Rupelstreek het Lac du Der en omgeving. 
Het was een belevenis waar de deelne-
mers nu nog steeds met blijdschap aan 
terugdenken. Hoog tijd dus om deze vier-
daagse uitstap nog eens over te doen.
Elk jaar speelt zich in november aan het 
Lac du Der-Chantecoq, want dat is de of-
ficiële benaming, in de Franse Champag-
nestreek een fantastisch vogelspektakel 
af. Tienduizenden kraanvogels vertoeven 
er enkele weken. Sommigen brengen ter 
plaatse de winter door terwijl anderen 
hun tocht verderzetten richting Spanje 
waar de meesten van hen overwinteren. 
Kippenvelmomenten voor elke natuur-
liefhebber, als ’s morgens talloze gracieu-
ze kraanvogels vertrekken met luid trom-
petgeschal om in de wijde omgeving te 
foerageren en ’s avonds bij hun terugkeer 
naar het meer om er te overnachten. Het 
succes van dit verhaal is te danken aan de 
aanwezigheid van dit grote kunstmatig 
meer in combinatie met de aangrenzen-
de maïsakkers. De Franse boeren worden 
door de overheid vergoed om hun ge-
wassen niet te oogsten, een gedekte tafel 

voor onze gevederde vrienden.
Behalve de kraanvogels, ons hoofdmenu 
zijn er in de buurt, op plassen en meren, 
nog tal van andere watervogels en stelt-
lopers te zien. De bossen in de omgeving 
zijn dan weer interessant om bosvogels 
te zoeken. Ook roofvogels mogen we hier 
in de buurt verwachten, misschien zelfs 
de zeearend die geregeld in de omgeving 
van het meer vertoeft. 
In de regio vinden we ook pittoreske 
dorpjes met mooie vakwerkhuisjes en 
kerkjes, kortom: een korte vogelreis die 
een onvergetelijke indruk zal nalaten!

Vertrek: maandag 21 november
Prijs: 255 euro
Info: Guy Buyst
Gids: Erik De Keersmaecker

In de deelnameprijs zijn ontbijt, pick-
nick en avondmaal inbegrepen. Bijko-
mende kosten zijn extra dranken en 
vervoerskosten. We rijden met eigen 
wagens, meerijders betalen 5 euro-
cent/kilometer of 5 euro/100 km aan 
de chauffeurs. 
We hebben 10 tweepersoonskamers 
gereserveerd, dus kunnen er maxi-
maal 20 personen mee, snel boeken is 
de boodschap. 

Interesse: stort voor 1 augustus 100 
euro op rekening BE70 0013 5986 
4925 van Natuurpunt Rupelstreek met 
als mededeling “Vogelreis Lac du Der” 
samen met uw telefoon- of gsm-nr en 
emailadres. Wil je ook vermelden of 
je graag zelf rijdt of liever met iemand 
meerijdt. 

Een gedetailleerd programma voor de 
deelnemers volgt later. 
Info: 0485/58.96.04  
email: guybuyst@hotmail.com  

Kraanvogels - Rudy Vansevenant

Natuurpunt Rupelstreek biedt je de 
kans om dit fantastisch vogelspektakel 
zelf mee te maken. Het Lac du Der ligt 
ongeveer 100 km ten zuidoosten van 
de stad Reims. We verblijven 3 nachten 
in het gezellige hotel Le Cheval Blanc in 
Giffaumont-Champaubert, vlakbij het 
meer, op basis van half pension, ontbijt 
en avondeten. ’s Middags gebruiken we 
een picknick die we zelf verzorgen. 
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Gewone zeehond in de Schelde 
Zaterdag 19 maart was het team trektellers actief vanop het 
paviljoentje op de noordkant van het Noordelijk eiland. Dit 
kijkpunt verschaft de tellers een mooi zicht op de Schelde- en 
Rupelvallei en er kan steeds een maritieme verrassing in aan-
tocht zijn. Zo doende werd de aandacht plots getrokken op 
een vreemd object in de Schelde ter hoogte van de toegang 
tot het kanaal.  “Zeehond!”, werd geroepen. Het trio trektel-
lers werd getuige van een moeizame strijd van een gewone 
zeehond met een forse platvis. Uiteindelijk verdween de lek-
kernij in het aerodynamische lijf van deze visliefhebber waar-
na de trektellers de zeegebonden predator zagen afdrijven in 
westelijke richting.  
Een half uurtje later echter verschenen de contouren van het 
dier plotsklaps in de monding van het kanaal naast de trektel-
post voor een bisnummer. Het dier dook sporadisch op, wat 
toch enkele plaatjes opleverde, om nadien richting onbekend 
te verdwijnen. Op zondag 20 maart werd het freestyle zwem-
mende dier opnieuw opgemerkt aan de ingang van het Zee-
kanaal.  
Waarnemingen van gewone zeehonden zijn zeldzaam in de 
Rupelstreek, maar de laatste jaren werden de trektellers toch 
al enkele malen vergast op de heuglijke verschijningen van zo-
wel gewone als grijze zeehond!  
Ook los van het trektellen bieden de recente waarnemingen 
ook de opmerkzame wandelaars en fietsers die de Rupelstreek 
verkennen, een kans op een ontmoeting met deze prachtige 
zeezoogdieren!  

Dolfijn spoelt aan op Schelde-        
oever in Hemiksem
Zaterdag 30 april werden we ervan op de hoogte gebracht dat 
er langs de Schelde-oever in Hemiksem het kadaver van een 
dolfijn gevonden was. Meteen namen we contact op met de 
medewerkers van het KBIN (Koninklijk Instituut voor Natuur-
wetenschappen). Die zorgden ervoor dat het kadaver werd 
opgehaald en voorlopig, in afwachting van verder onderzoek 
bewaard wordt in een diepvries.
De dolfijn was al enige tijd dood vooraleer het kadaver aan-
spoelde en om het geslacht, de leeftijd en de juiste doodsoor-
zaak te kennen is het nog even wachten tot het kadaver on-
derzocht wordt. Ook over de precieze determinatie is nog 
geen volledige zekerheid: naar alle waarschijnlijkheid gaat het 
om een gewone dolfijn. Maar voorlopig is nog niet uitgesloten 
dat het om een gestreepte dolfijn zou kunnen gaan. Van dolfij-
nen op Belgische rivieren zijn maar een handvol waarnemin-
gen bekend en het gaat om de eerste stranding ooit. 
De vondst van dit kadaver kwam er amper 3 dagen nadat 
aan de Rupelmonding in Wintam een dode narwal was aan-
gespoeld. Dat was nog nooit eerder gebeurd en meteen de 
eerste waarneming van narwal in België.
Toch lijkt het om puur toeval te gaan en zijn de merkwaardige 
strandingen niet met elkaar in verband te brengen. Narwallen 
leven in de arctische zeeën rond Groenland, Rusland en Cana-
da, terwijl gewone dolfijnen vooral in tropische en subtropi-
sche wateren voorkomen. Het onderzoek op de dode narwal 
door de Universiteit Gent bracht intussen al aan het licht dat 
het dier erg ondervoed was. 

Bibpunt in Natuur.huis De 
Paardenstal
Op zaterdag 7 mei werd in Natuur.huis De Paardenstal 
het bibpunt geopend. Een project van Natuurpunt Ru-
pelstreek in samenwerking met de Nielse bibliotheek. 
Jonge bezoekers van het Natuur.huis kunnen er voort-
aan verschillende lees- en weetjesboeken over planten 
en dieren inkijken en doorlezen. 
De boeken worden wel niet uitgeleend. De collectie 
wordt elk jaar verrijkt met nieuwe aanwinsten. Door 
het opstarten van een bibpunt willen de bibliotheek en 
Natuurpunt Rupelstreek kinderen extra stimuleren om 
boeken te lezen en op die manier bij te leren over de 
natuur.

Natuur.huis de Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 221 
in Niel-Hellegat is tot eind september elke zaterdag en 
zondag open, telkens van 14u tot 18u.

Gewone zeehond - Kris De Keersmaecker

Kadaver dolfijn - Jenne Meyvis

Bibpunt - Erik De Keersmaecker
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Infostand tijdens Planten- en       
Ambachtenmarkt levert 17 nieu-
we Natuurpunt-leden op!
De voorbije maanden kon men er niet naast kijken. Tijdens 
diverse evenementen waren we erbij met een infostand. Info 
geven over de projecten van Natuurpunt is dan een streefdoel, 
een ander en belangrijk streefdoel is te trachten om bezoe-
kers van het evenement te overtuigen om lid te worden van 
Natuurpunt. Dat lukte bijzonder goed tijdens de Planten- en 
Ambachtenmarkt in de Schorre in Boom op maandag 16 mei, 
met als resultaat dat de ledenlijst van Natuurpunt aangevuld 
werd met 17 nieuwe leden en daaronder ook 8 nieuwe leden 
voor Natuurpunt Rupelstreek. 
Ledenwerving was geen streefdoel tijdens de Dag van het Park 
op zondag 29 mei in Schelle. Aan de stand van Natuurpunt kon 
men bij Jurgen en Jos terecht voor een workshop uilenballen 
pluizen. Het slechte weer van de dagen ervoor en de dag zelf 
had de mensen blijkbaar niet thuis gehouden, maar er wel 
voor gezorgd dat er meer kinderen onder de koepel uilenbal-
len kwamen pluizen. Een 100-tal uilenballen werden volledig 
uitgeplozen. Uilenballen bevatten de restanten van prooien 
van kerkuilen en in tegenstelling tot andere uilensoorten is 
de kerkuil niet kieskeurig bij zijn prooikeuze. Alle kleine zoog-
diertjes die in de wijde omgeving van een kerkuilbroedplaats 
rondkruipen lopen het risico om door de kerkuil gegrepen en 
opgepeuzeld te worden. 

Op stap naar de zwaluwen

Maandag 6 juni en donderdag 9 juni stonden we samen met 
Foeke Van Weverberg van Regionaal Landschap Rivierenland 
voor de klas in Basisschool de Kade in Boom. In 2014 werd 
een samenwerking met de school opgestart, met het plaatsen 
van 7 kunstnesten voor huiszwaluwen onder de dakgoot van 
de school op de hoek van de Leopoldstraat/Bassinstraat. In-
middels hebben de huiszwaluwen de kunstnesten ontdekt en 
dat leek ons een goed moment voor een workshop zwaluwen 
voor de leerlingen van de school.
Na een info-moment in de klas gingen we op stap, aan de 
kade met zicht op de Rupel konden de leerlingen huiszwa-
luwen bekijken, die op het slik modderballetjes verzamelde 
voor de bouw van hun nesten. Inmiddels vlogen er 10-tallen 
huis- en gierzwaluwen boven onze hoofden en stond de tele-
scoop al op de kerk van Boom gericht, voor het bekijken van 
de invliegopeningen van gierzwaluwbroedplaatsen.  
Het mooiste schouwspel kregen de leerlingen te zien in de 
Groene Hofstraat, met aanvliegende huiszwaluwen, volop be-
zig met de bouw van hun moddernesten en het verder dicht 
metsen van de invliegopeningen van de kunstnesten.             

Op stap voor de kerkuil en de torenvalk!
Momenteel volgen de rondjes tour de kerkuil elkaar in snel tempo op. 
Wekelijks gaan we enkele avonden op stap voor de controles van telkens 
een 5-tal kerkuilnestkasten.  Om de verstoring tot een minimum te be-
perken, worden de controles enkel ’s avonds uitgevoerd. Doorgaans star-
ten we om 19u en eindigen omstreeks 22u30. Maandag 13 juni stond de teller al op 41 gecontroleerde nestkasten. Op 19 plaatsen 
konden we een geslaagd broedgeval vaststellen, op 5 andere plaatsen was de kerkuil aanwezig. Op 6 plaatsen zaten er kauwen in 
de nestkast, op 1 plaats holenduiven en op een andere plaats verwilderde reisduiven. Op 9 andere plaatsen vonden we een lege 
nestkast.
Torenvalken staan eveneens hoog op de zorghitparade van Natuurpunt Rupelstreek. Momenteel staan er 20 nestkasten verspreid 
over de Rupelstreek en een deel van Aartselaar. En het dient gezegd, de laatste jaren gaat het niet zo goed met deze prachtige roof-
vogel. Een rondje torenvalkennestkasten kijken leverde slechts 4 bewoonde nestkasten op. Prettig nieuws was dat de nestkast die 
dit voorjaar in Hemiksem langs de Bovenvliet geplaatst werd, meteen 5 prachtige jongen opleverde.    

Uilenballen pluizen - Jurgen Rombaut

 Kijken naar nesten van huiszwaluwen - Foeke Van Weverberg

Jonge torenvalken - Erik De Keersmaecker
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Tijdens deze wandeling maken we opti-
maal gebruik van de veren over de Rupel 
en de Schelde. De veerboten over de Ru-
pel tussen Schelle en Wintam en over de 
Schelde tussen Bazel en Hemiksem varen 
het ganse jaar. De veerboot tussen Win-
tam en Rupelmonde vaart enkel in de pe-
riode april-september, in juli en augustus 
alle dagen, in september enkel tijdens 
de weekends. Hou bij het plannen van 
je wandeling rekening met de vaartijden 
van de veerboten.

1. Vanop de veerboot en op de strek-
dam aan het Noordelijk eiland heb je een 
prachtig zicht op de samenvloeiing van 
Schelde en Rupel. Het zwarte gebouw 
achteraan de strekdam is het ZWOC - 
Onthaalcentrum Zeesluis Wintam. Tot 
27 augustus kan je er elke zaterdag en 
zondag tussen 14u en 17u een tentoon-
stelling bezoeken over de Watersnood 
van 1953. Op het paviljoentje voor het 
ZWOC  staat een maquette van het ver-
dwenen Fort Sint-Margriet. Vogelkijkers 
van Vogelwerkgroep Rupel gebruiken het 
paviljoentje als trektelpost. 

2. Vlak voor je ligt het Groene Wiel, het 
is één van de vele historische wielen in 
Klein-Brabant en iets verder liggen de 
Oudbroek- en de Schellandpolder. In 2017 
starten hier werken waarbij beide pol-
ders ingericht worden als overstromings-
gebied. Vanop de veersteiger Wintam-
Rupelmonde heb je een prachtig zicht op 
de Scheldeschorren aan de Notelaer. Het 
zijn zoetwaterschorren die beheerd wor-
den door Natuurpunt, de rietlanden in 
de Scheldeschorren worden om de 3 jaar 
gemaaid, dit om te vermijden, dat wilg 
dominant wordt en het riet verdwijnt. 

Drie-verenwandeling 
Wintam-Rupelmonde-Hemiksem-Schelle

Veersteiger Rupel in Schelle – Erik De Keersmaecker

3. De getijdenmolen van Rupelmonde 
is een echt erfgoedpareltje, de huidige 
molen werd in 1517 gebouwd. Vlakbij 
bevindt zich de Graventoren, die in 1817 
gebouwd werd op de ruïnes van een mid-
deleeuwse waterburcht. Vanop het dak 
heb je een prachtig zicht op Rupelmonde 
en de samenvloeiing van Schelde en Ru-
pel. In de toren kan je een tentoonstelling 
bekijken over het leven van Mercator, de 
beroemde cartograaf, die geboren werd 
in Rupelmonde.

4. De Rupelmondse kreek ontstond in 
1715, samen met de Bazelse en Kruibeek-
se kreek door een dijkbreuk.Het duurde 
ruim 3 jaar voor de dijken hersteld wer-
den. De kreken bleven achter in het land-
schap als stille getuigen van de dijkdoor-
braak. Keer nu terug en volg onderaan de 
dijk het wandelpad langs de oever van de 
kreek. Hou er wel rekening mee, dat het 
pad modderig kan zijn na een regenbui!

5. Tijdens je wandeling langs de Rupel-
mondse kreek heb je veel kans om be-
versporen te ontdekken, let vooral op 
afgeknaagde boomstammen. In de Ru-
pelmondse kreek wonen meerdere be-
verfamilies. Na een afwezigheid van ruim 
anderhalve eeuw heeft de bever een flink 
deel van Vlaanderen heroverd. 

6. Hier heb je een mooi zicht op de polder, 
natte graslanden en grachten afgezoomd 
met brede rietstroken. In de graslanden 
grazen regelmatig reeën. Visvriendelijke 
stuwen zorgen ervoor dat vissen kunnen 
migreren tussen de Schelde, de kreken 
en grachten van de elzenbroekbossen. 

7. In de eeuwenoude lindeboom hangt 
een kapelletje, kapelbomen zijn ook erf-
goedbomen. Zij vormen een historische 
eenheid met een kapel of kruis en zijn 
een baken in het landschap. De kapel-
letjes tonen de volksdevotie van weleer 
en zijn vaak opgericht als dank voor een 
genezing of als een herinnering aan een 
bepaalde gebeurtenis. 

8. Het park omheen de abdij wordt be-
heerd door het Agentschap Natuur en 
Bos. Je kan er kennismaken met perceel-
tjes grasland, ruigten, struwelen en de 
restanten van een oud parkbos. Af en 
toe kan je de doordringende roep van de 
bosuil horen en ook de kerkuil jaagt in 
deze omgeving. In de toren van de abdij 
werden nestkasten voor kerkuil en to-
renvalk geplaatst. De oude abdijmuur is 
bijna volledig begroeid met klimop, een 
laatbloeier die een belangrijke voedsel-
bron voor vlinders is. 

Rupelmondse kreek – Erik De Keersmaecker

WandelTip
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Grote gele kwik – Luc Meert

9. Ooit was de Benedenvliet één van 
de belangrijkste getijdenbeken langs de 
Schelde. In 1994 werd de Benedenvliet 
afgesloten van de Schelde en binnendijks 
werd een wachtbekken aangelegd. Berg-
eenden, wintertalingen, krakeenden en 
kuifeenden zijn er goed te bekijken. Met 
wat geluk zie je een ijsvogel voorbijflitsen. 
Ook de grote gele kwik vertoeft graag 
langs de Benedenvliet, altijd op zoek naar 
kleine insecten op het wateroppervlak.

10. De kronkelende beek die je hier volgt 
is de Maaiebeek. De knotbomen langs de 
beek werden in 1994 aangeplant door 
Natuurpunt, ongeveer om de 6 jaar wor-
den de bomen geknot. Daardoor ontstaat 
de typische vorm, met een dikke knot bo-
venaan de stam. De gaten en spleten in 
de knot zijn prima broedplaatsen voor 
steenuiltjes en holenduiven. Achter de 
omheining bevindt zich het natuurgebied 
Maaienhoek, dat beheerd wordt door 
Natuurpunt. Het bestaat uit verruigde 
weilanden, enkele grote poelen, moe-
rasbos, rietlanden en een wilgenbos. Het 
gebied is niet vrij toegankelijk.

11. Aan de gebouwen van de oude elek-
triciteitscentrale woont een grote kolonie 
huiszwaluwen. Met ongeveer 50 broed-
paartjes, een van de grootste kolonies 
van de streek. Vanaf begin april komen 
ze terug vanuit de overwinteringsgebie-
den in Afrika. Huiszwaluwen bouwen hun 
nesten onder de brede dakgoten en in de 
hoeken van de ramen. Na 3 weken verla-
ten de jongen het nest. Daarna starten de 
ouders met een tweede broedsel. Opval-
lend is dat de jongen van het eerste nest 
helpen bij het voederen van de jongen 
van het tweede nest.

Huiszwaluw – Fons Van den heuvel

Lengte: 11 km 
Start
Veersteiger Rupeldijk Schelle

Parking
Rupeldijk of parkeerstroken aan het 
einde Tolhuisstraat, in GPS Tolhuisstraat 
325 ingeven. 

Toegankelijkheid  
Het hele jaar door, na een regenbui kan 
het pad langs de Rupelmondse kreek 
modderig zijn.  

Openbaar vervoer
De Lijn: lijn 183: halte Tolhuisstraat, op 1 
km 
De Lijn: lijnen 290 en 295 halte 
Tolhuisstraat, op 1,5 km

Vaartijden veerboten:
Schelle/Wintam  
week: 7u-20u – weekend: 9u – 20u (vaart 
elk uur en elk half uur heen en weer).
vaart niet om 12u30  
Wintam/Rupelmonde 
Vaart enkel in de periode april/
september
In juli en augustus alle dagen, overige 
maanden enkel tijdens de weekends en 
feestdagen
week: 7u-21u – weekend: 9u – 21u (vaart 
elk uur en elk half uur heen en weer). 
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Bazel/Hemiksem: 
Vertrek aan kant Bazel, op het uur en het 
halfuur
Laatste boot in de week om 23u30 en 
tijdens het weekend om 22u.

Tickets  bezoek getijdenmolen en 
Graventoren
Infokantoor Toerisme Rupelmonde
In juli en augustus open van 11u tot 17u

Brochures 
Ontdek de natuur langs de Schelde en de 
Rupel
Wandelen en fietsen langs wondermooie 
wielen

Horeca
Rupelmonde : restaurant Scaldiana en 
cafe’s in dorpscentrum
Hemiksem : Eetcafé de Veertoren
Schelle : Restaurant Scherpenstein en 
cafe’s dorpscentrum 
Taverne Oud Tolhuis en Restaurant Tolhuis 
Veer (Rupeldijk Schelle). 

Info : 
Gsm : 0476/39.19.94 –  email : info@
natuurpuntrupelstreek.be
www.natuurpunt.be/rupelstreek

WandelTip
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25 jaar natuurwerking in Aartselaar!
We vieren dit tijdens de WEEK VAN HET BOS op zaterdag 8 oktober!
In het vorig Rupel.blad kondigden we al een eerste feestmoment aan tijdens de 
filmavond “ More than Honey”. 
Ook op 8 oktober plannen we een hoogtepunt in onze werking.
Ditmaal vieren we feest in het Gemeentelijk park Solhof. En vermits een 
lidmaatschap bij Natuurpunt bedoeld is voor elk lid van het gezin, is ons 
aanbod ook naar het hele gezin bedoeld.
We starten in de namiddag met twee optredens van Verteltheater ACABOE.  
Zij brengen :

Het web van de suikerspin  
In deze bosrijke omgeving neemt Piepel je mee op een spannend avontuur. 
Piepel is heel nieuwsgierig, soms doet hij gevaarlijke dingen. Op de vuilnisbelt 
drinkt hij van een vies goedje en wordt er doodziek van. Alleen het web van de 
verschrikkelijke Suikerspin kan hem nog redden. Zijn zus, Soeza, gaat op zoek 
en tuimelt hierbij van het ene keutelspannende avontuur in het andere.
Het web van de Suikerspin is het allereerste Boeboekverhaal van Marc de Bel. 
Het is bewerkt tot een adembenemende voorstelling met muziek van Brian 
Clifton. 
Vandaag kun je in het park Solhof (grasweide achter kasteel Solhof) in een 
gezellige tent komen genieten van deze leuke familievoorstelling. Bij koud weer 
voorzien we een warm fleecedekentje. Na de voorstelling kun je nog knutselen 
Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen daarvan maken…
Humoristische lezing door Joeri Cortens
en genieten van iets lekkers.
Doelgroep zijn de kinderen tussen 3 en 10 jaar en hun ouders/grootouders.
Een voorstelling ism de Cultuurdienst en met medewerking van Gezinsbond Aartselaar
Je kan tickets (6 euro per ticket) reserveren voor de voorstelling van 14 u of van 16 u. 
Wendt u hiervoor tot het Cultureel Centrum Aartselaar, 03/877 28 75 – cultuur@aartselaar.be

’s Avonds richt ons programma zich tot de grotere jongeren en volwassenen:

Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen  
daarvan maken…
Humoristische lezing door Joeri Cortens
Natuur-educatieve comedyvoorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren, planten… in geuren en kleuren… 
en wat er zoal kan mislopen.
Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? 
Twitteren (blauwe) vogeltje zelf wel eens? En vooral… 
wat bakken we er zelf van? Zijn we beland in een 
communicatie-revolutie of verstaan we elkaar steeds 
minder?
 
De voorstelling vindt plaats in de tent in het park Solhof 
(grasweide achter kasteel Solhof) waar maximum 50 
personen een plaatsje kunnen reserveren. Voor iedere 
toeschouwer wordt een fleece-dekentje voorzien.

Natuurpunt Aartselaar bestaat 25 jaar!  In je 
ticketprijs is daarom ook een feestelijke drank en hapje 
inbegrepen!
Je kan tickets (8 euro per ticket) reserveren voor de 
voorstelling, die start om 20 u. 
Wendt u hiervoor tot het Cultureel Centrum 
Aartselaar, 03/877 28 75 - cultuur@aartselaar.be
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08.07
Meise
ER GROEIT IETS IN MEISE ...!
Een ervaren gids brengt ons 
om 10.15 u naar Wild Meise 
voor een natuurrondleiding. 
Een groot deel van de Plan-
tentuin wordt als natuurlijk 
biotoop beheerd. Hier groeien 
inheemse orchideeën, lopen 
reeën rond en kabbelt het wa-
ter van enkele bronbeekjes. 
In de Plantentuin groeien ook 
spontaan heel wat soorten 
korstmossen en paddenstoe-
len, waarvan sommige erg 
zeldzaam zijn. Stevig schoeisel 
aanbevolen!
In de Oranjerie eten we na-
dien dagverse huisbereide 
maaltijdsoep met wit en bruin 
bioboerenbrood.
Het ganse domein bezoeken 
met 18.000 soorten planten is wat veel 
voor 1 dag maar voor de tuin van de ge-
neeskrachtige kruiden maken we zeker 
tijd! Bij regenweer zijn de “11 kassen” 
van het Plantenpaleis in onze internati-
onaal befaamde Plantentuin een goed 
alternatief! 
In het kasteel van Bouchout bekijken 
we de tijdelijke tentoonstelling: Achilles 
Cools en Brenine. Hun kunst vormt een 
symbiose tussen plant, dier en mens. In 
beelden, schilderijen en etsen brengen 
zij hun persoonlijke weergave van de 
wereld, van de natuur met zijn grote 
vormenrijkdom en raadsels. 

vrijdag 8 juli, 9.30 u tot 17.30 u
- Inkom + gids + maaltijdsoep (zonder 
drank) = 20 euro
-Samenkomst: ofwel
o 9.30 u op parking van Cultureel Centrum 
Aartselaar, Della Faillelaan 34 om autode-
lend te rijden of 
o 10 u aan de ingang van Plantentuin Mei-
se, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 
38, 1860 Meise. A12 Boom-Brussel, uitrit 
3 'Meise'
Inschrijven VOOR 1 juli bij Hilde Janssens, 
hiljans@hotmail.com of tel: 0472/81 39 
98 en 20 euro betalen op rekening van 
Natuurpunt Aartselaar: BE07 5230 8080 
0166 met als mededeling “Meise”

23.07
Kempen-Broek
DAGUITSTAP NAAR HET GRENSPARK 
KEMPEN-BROEK
In dit zeer groot wandelgebied van meer 
dan 25.000 ha gaan we twee grote wan-
delingen maken: Weert en omgeving 
van de Kettingdijk (Nederland) en De 
Luysen-St. Maartensheide  (België).
In en rond de grens bevindt zich de Ket-
tingdijk, een gebied van Natuurmonu-
menten. Hier werden landbouwgronden 
terug in ere hersteld zodat de natuur 
die er vroeger was, kon terugkeren. In 
het Smeetshof overschrijd je letterlijk 
grenzen: tussen België en Nederland, 
tussen bossen, moerassen, weilanden 
en beken zoals de Veldhoverbeek en de 
Lechterrietbeek. Het Smeetshof maakte 
samen met het Nederlandse Wijffelter-
broek ooit deel uit van het uitgestrekte 

moeras van meer dan 5.000 ha op de 
grens van België en Nederland. De vijvers 
van De Luysen en het aanpalende Maria-
hof zijn de grootste in Kempen-Broek. Dit 
gebied is in beheer van Natuurpunt. Zij 
vormen samen met de aanpalende moe-
rassen een waar paradijs voor vogels en 
vogelliefhebbers. Uitkijkpunten, vogel-
kijkhutten en knuppelpaden gunnen je 
een unieke blik in dit verrassende land-
schap.

zaterdag 23 juli, 8 u tot ca 18 u
We vertrekken met volle auto’s op basis 
van kostendelend samenrijden (7 euro-
cent/km) aan ’t Spant, Boomsesteenweg 
335 Wilrijk (parkeren onder het viaduct). 
Meebrengen: picknick, verrekijker. 
Gids en verplicht inschrijven bij :
Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
jonckheeredesmedt@gmail.com 
voor 20 juli

31.07
Bonheiden
WANDELING MISPELDONK EN CAS-
SENBROEK 
In het zuidelijk deel van Bonheiden, 
tussen Boeimeerbeek en Dijle, ligt 
Mispeldonk. Samen met het Mechels 
Broek en het Cassenbroek vormt het 
een nagenoeg aaneengesloten groen-
gebied op de rand van de Dijlevallei.
Mispeldonk en Cassenbroek hebben 
ongeveer eenzelfde ontstaansgeschie-
denis. Het Cassenbroek is ontstaan 
uit een reuzemeander, gevormd door 
een rivier die de voorloper was van de 
huidige Demer en Dijle. De rivier liep 
lange tijd op dezelfde plaats.
Door het wegvallen van de dynamiek 
werd deze meander afgesloten en 
trad de verlanding in werking. Op Mis-
peldonk had de rivier meer ruimte en 
daardoor verplaatste ze zich regelma-
tig over de volledige breedte van de 
vallei.
In tegenstelling tot het eerder klein-
schalige landschap in het Cassenbroek, 
vinden we op Mispeldonk voorname-
lijk grote oppervlakten hooiweides en  
hooilanden voor vlinders.
De meander ontstond zo’n 10 000 jaar 
geleden in de periode van de laatste 
ijstijden. Dijle en Demer hebben zich 
nu teruggetrokken en plaats gemaakt 
voor de veel kleinere Boeimeerbeek. 
De sporen die de grote rivieren ach-
tergelaten hebben, kunnen we echter 
nog steeds zien in het landschap.

zondag 31 juli, 12.30 u tot ca 18.30 u
Vertrek met wagens om 12.30 u op de 
parking van het Cultureel Centrum van 
Aartselaar, della Faillelaan. Afspraak 
om 13 u aan  de ingang  van natuurge-
bied Mispeldonk,  Koningin Astridlaan  
2820 Bonheiden (via Dertien Eikenlaan 
naast Imelda-Ziekenhuis )  

Meebrengen: 
Drankje voor onderweg, stevige stap-
schoenen en  laarzen voor op het ven.  
Evt. veldgidsen vlinders, insecten en 
kevers.  
Gids en info: 
kurt.crauwels@skynet.be 
0496/34 75 24

Er groeit iets in M
eise

Bekijk alle activiteiten op 
www.natuurpuntaartselaar.be
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06.08
De Reukens
VLINDERWANDELING IN HET           
DOMEINBOS VAN ANB
Dagvlinders vormen belangrijke indi-
catoren voor de kwaliteit van ons leef-
milieu. Helaas doen ze het lang niet 
zo goed en gaan veel soorten achter-
uit. Om dit te documenteren vormen 
cijfers, verzameld door vrijwilligers 
een belangrijke bron van informatie. 
Daarom organiseert Natuurpunt sinds 
2007 elk jaar een vlinderweekend. Be-
doeling is de vlinders in je tuin te tel-
len. Ook in 2016 wordt er weer geteld. 
Zie de Natuurpuntwebsite www.vlin-
dermee.be. 
Maar wij gaan vandaag ook eens kij-
ken welke vlinders er in De Reukens 
allemaal hun thuis gevonden hebben. 
En natuurlijk gaan we de waargeno-
men vlinders tellen en doorgeven op 
de vlindersite.  

zaterdag  6 augustus, 14 u tot 16 u
Afspraak aan het Reukenspad 
(Langlaarsteenweg). Voorzie zonne-
crème en zonnepet bij warm weer.  
Gids en info: 
Gert Verschueren,  tel. 03 /887 10 28 
-  gert7verschueren@hotmail.com

10.09
Jan Davidlaan
BEZOEK AAN AARTSELAARSE WIJNGAARD
We brengen een bezoek aan wat wellicht het best bewaarde toeristische geheim van 
Aartselaar is. Achteraan een rijhuis in de Jan Davidlaan ligt een wijngaard, zo'n 150 
wijnstokken rijk. Ja, Aartselaar heeft haar eigen wijn.
We brengen een bezoek aan de wijngaard en krijgen uitleg over de bio-wijnstokken, 
die zeer resistent zijn tegen ziekten. Aansluitend biedt hij ons een degustatie aan van 
een vijftal wijnen uit eigen wijnkelder (schuimwijn, witte en rode).
zaterdag 10 september, 14u tot ca 17u
Afspraak bij Marcel Vermeir, Jan Davidlaan 4, Aartselaar. 
Deelname in de kosten: 5 euro voor Natuurpuntleden, 7 euro voor niet-leden
Deelnamebedrag voor 5 september storten op rekening BE07 5230 8080 0166 van 
Natuurpunt Aartselaar met als mededeling “wijngaard”

11.09
Zammelsbroek en Averbode
DAGUITSTAP NAAR ZAMMELSBROEK EN AVERBODE BOS EN HEIDE
Ten zuiden van Geel, ter hoogte van Zammel en Oosterloo ligt het natuurgebied Zam-
melsbroek. Koen Thibau, conservator van het gebied, zal ons in de voormiddag gid-
sen in deze rustige, brede vallei van de Grote Nete waar je een grote verscheidenheid 
van biotopen vindt. Kenmerkend zijn de grote plassen die ontstaan zijn door turfwin-
ning en ontginning van moerasijzererts (ijzeroer).
Omdat Averbode Bos en Heide mee in het LIFE-programma van de Europese Unie zit, 
kon Natuurpunt het natuurherstelproject realiseren: herstel van vennen, heide, dui-
nen en graslanden en het bos omvormen tot natuurlijk waardevol bos en de toegan-
kelijkheid vergroten. In de namiddag maken we een flinke landschapswandeling om 
eens te bekijken hoe het landschap na enkele jaren van natuurbeheer veranderd is.
zondag 11 september, 8.45u tot ca 18u
We vertrekken op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km) op de par-
king onder de viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk.
Meebrengen: picknick en drankje, stevige wandelschoenen, verrekijker.
Gidsen: Zammelsbroek: Koen Thibau, Averbode Bos en Heide: Stan Van Damme
Aanmelden voor 8 september bij 
Hedwig Van den Eynden, hedwig.vandeneynden@skynet.be, 0486/82 27 92 (Peter 
Van Elsacker) voor de wagenverdeling. 
Deelnameprijs: 2 euro (gids Zammelsbroek) af te rekenen bij vertrek.

Bruin zandoogje -  Gerlinde Janssens

Zammelsbroek –  Peter Van Elsacker
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25.09
Waarloos
EEN COBRA IN WAARLOOS: WANDELING LANGS DE WOUWENDONKSE LOOP
Inderdaad, er is een cobra in Waarloos. Geen dier, maar de Wouwendonkse loop die 
na een aantal aanpassingswerken duidelijk de vorm van een cobra heeft.
Natuurpunt heeft aangrenzende percelen in eigendom en samen met de provincie 
Antwerpen zal men daar een mooi natuurgebied creëren, maar tevens het benut-
ten als waterbuffering om de aanliggende 
woonzones eindelijk van wateroverlast te 
vrijwaren

zondag 25 september, 13.30u tot ca 17u
We vertrekken op de parking van het Cul-
tureel Centrum, della Faillelaan te Aartse-
laar.  Afspraak ook mogelijk om 14 u aan 
de kerk van Waarloos. We wandelen door 
de spoorwegberm en omgeving. Na 6 á 7 
km stappen, zijn we ca. 2,5 u later terug 
aan het vertrekpunt. Laarzen zijn niet no-
dig. 
Dirk Costrop van Natuurpunt Oude Spoor-
weg is onze gids. Hij zal vooral toelichting 
geven over het beheer van de oude spoor-
wegberm, over de waterretentiewerken 
in verschillende vormen (uitgevoerd en 
het gepland) en hoe de spoorwegberm 
evolueerde tot het natuurgebied dat het 
thans is.
Deelname is gratis. 

Voor meer informatie en bij mogelijke 
vervoerproblemen kan je terecht bij 
Jan Eulaers - jan.eulaers@icloud.com – 
0495/52 77 31

Voor kinderen
Bang van een spin?

Wie is nog nooit geschrokken van een 
grote dikke spin? Wij zeker wel hoor! Gr-
rrrrrrrr…
MAAR:
- Wie heeft al eens een spinnetje van heel 
dichtbij bekeken?
- Wie is enorm dapper en heeft al eens 
een spin durven vastnemen?
- Wie heeft al eens spinnensoep ge-
proefd?
-Wie wil een snoezelige spin knutselen?

We nodigen alle kinderen vanaf 4 jaar sa-
men met hun grootouders/ouders uit. We 
gaan heel wat over die prachtige beestjes 
vertellen. Zeker weten dat na deze middag 
iedereen met andere ogen naar deze dier-
tjes gaat kijken!
Kinderen mogen die dag een spin mee-
brengen!
woensdag 21 september, van 14 u tot 
16 u
Afspraak in het Sportcentrum van Aartse-
laar, Kleistraat 204. Deelnameprijs voor 
Natuurpuntleden en kinderen 2 euro, 
voor niet-leden 3 euro. Graag betalen op 
rekening van Natuurpunt Aartselaar: BE07 
5230 8080 0166
Inschrijven bij Hilde Janssens – hiljans@
hotmail.com – 03/887 36 45

Bang van een spin – Ria Thys
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Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat en is ook bereikbaar 
via het wegje achter de huizen Boom-
sestraat, parking inrijden thv huisnum-
mer 266. Of te voet of met de fiets, van-
af de Rupeldijk de wandelknooppunten 
154 en 153 volgen. 

Tot eind september is het Natuur.huis 
alle zaterdagen en zondagen open, tel-
kens van 14u tot 18u  
Info: 03/888.39.44  
info@natuurpuntrupelstreek.be

02.07 - 06.08 
03.09 - 01.10
Schelle
Rondje Noordelijk eiland
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel 
maken elke eerste zaterdagmorgen van 
de maand een vogelkijkwandeling rond 
het Noordelijk eiland. Daar bruist het 
van het vogelleven en is er altijd wat te 
zien. Zin om mee te gaan?

zaterdag 2 juli• 

zaterdag 6 augustus• 

zaterdag 3 september• 

zaterdag 1 oktober• 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tol-
huisstraat Schelle, we nemen de veer-
boot van 9u en de veerboot terug om 
12u.
Volgende datums: 
5 november en 3 december.
info@natuurpuntrupelstreek.be

Visdiefje – Fons Van den heuvel

22.07
Niel
LAATVLIEGERS  OP DE KERKZOLDER
Sinds mensenheugenis woont er een 
kolonie laatvliegers in de Nielse kerk-
zolder. Zodra het begint te schemeren 
verlaten de vIeermuizen de kerkzolder 
voor hun nachtelijke jachtpartijen. De 
afstand naar hun jachtgebieden kan 
daarbij variëren van een paar honderd 
meter tot enkele kilometers. De prooi-
en, voornamelijk kevers, sluipwespen, 
langpootmuggen en nachtvlinders 
worden in de vlucht bemachtigd. Soms 
worden de prooien op de grond gegre-
pen. 
Op de hoek van het kerkplein en de 
Kerkstraat hebben we een goede kans 
om de uitvliegende vleermuizen te be-
kijken. Daarna gaan we op stap langs de 
Korte Ameldijk en de Broeklei, met een 
beetje geluk kunnen we daar jagende 
laatvliegers waarnemen.  
vrijdag 22 juli, van 21u tot 22u30  
kerkplein (Kerkstraat) Niel
Inschrijven: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

31.07
Boom 
PLANTENEXCURSIE WIJK NOEVEREN
Langs de straatjes en oude steenbak-
kerijgebouwen van de wijk Noeveren 
gaan we op zoek naar wilde planten. 
We maken kennis met een bonte ver-
zameling van te verwachten maar ook 
minder te verwachten bewoners van 
ruigten, oevers en oude muren, en 
trachten waar mogelijk de link te leg-
gen met het industrieel verleden van 
de wijk. De geknipte excursie dus voor 
al wie een warme interesse heeft voor 
onze ‘steenbakkersflora’ en meer wil 
te weten komen over herkenning en 
verspreiding van planten.
Stevige wandelschoenen volstaan.
zondag 31 juli, van 10u tot 12u30
Parking tegenover café de Koophandel 
Noeveren 68 Boom
Inschrijven: 0476/66.63.68 of 
nico.wysmantel@telenet.be 

21.08
Terhagen
VLINDERS IN DE KLEIPUTTEN
Op een zomerse zonnedag kan je tij-
dens een wandeling door de natuur-

Landkaartje – Fons Van den heuvel

28.08
Boom
SCHORREMORRIE                                 
WORKSHOP UILENBALLEN PLUIZEN
Vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek 
staan klaar om jongens en meisjes en 
hun mama’s en papa’s te helpen, bij het 
uit elkaar pluizen van uilenballen en dan 
met de hulp van een pluiskaart op zoek 
te gaan, bij welke muizensoorten de ge-
vonden schedeltjes en beentjes horen. 
zondag 28 augustus, van 13u tot 18u
De Schorre Boom  - infostand Natuur-
punt 
Inkom: 8 euro/persoon, 7 euro voor kin-
deren tussen 3 en 12 jaar, gratis voor 
kinderen onder 3 jaar, 1 euro korting 
voor leden Natuurpunt.  

rijke kleiputten genieten van prachtige 
gekleurde atalanta’s, dagpauwogen en 
gehakkelde aurelia’s. Met een stevig 
schepje geluk doen we er misschien nog 
enkele distelvlinders, koninginnenpages 
en landkaartjes bovenop.
zondag 21 augustus, van 14u tot 16u30
parking Kardinaal Cardijnstraat Terha-
gen (poortmuur Steenfabriek De Beu-
kelaer)
Na enkele dagen regenweer kan het 
wandelpad modderig zijn, laarzen of 
stevige wandelschoenen zijn een aan-
rader.
Inschrijven: 
0473/91.65.09 of friedh@telenet.be

08.09
Rumst
OVERLEG KERN BOOM-RUMST
Een 4-tal keer/jaar komt een groepje 
vrijwilligers om overleg te plegen over 
onze activiteiten en projecten in Boom 
en Rumst. Kom ook even langs. We ver-
gasten je alvast op een drankje.
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03.09
Niel
NATUURBEHEER IN WALENHOEK
Jaarlijks worden de weilandjes in Wa-
lenhoek gemaaid, achteraf moet het 
maaisel afgevoerd worden. Alle hulp is 
erg welkom voor het afvoeren van het 
maaisel.  
zaterdag 3 september, van 9u tot 14u
Natuur.huis de Paardenstal Boom-
sestraat 221 Niel-Hellegat. 
Info: 03/888.39.44  - 03/888.30.74 of 
carinewils@outlook.com

Bosorchis – Kris De Keersm
aecker

10.09
Schelle/Wintam/Rupel-
monde
DRIE-VERENWANDELING MET           
NATUURPUNT
Tijdens deze wandeling maken we dank-
baar gebruik van de veerboten die ons 
in een wip over de Rupel en 2 keer over 
de Schelde brengen. We starten met 
een wandeling omheen het vogelrijke 
Noordelijk eiland, in deze periode van 
het jaar kunnen we hier met een beetje 
geluk een 4-tal reigersoorten bekijken. 
Om dan via de Nattenhaasdonk naar de 

11.09
Niel
PANNENKOEKEN IN NATUUR.HUIS DE 
PAARDENSTAL
Vandaag is het Open Monumentendag, 
vooralsnog is Natuur.huis de  Paarden-
stal geen monument. Het historisch ge-
bouw is wel een bezoekje waard. 

En speciaal voor onze bezoekers wor-
den er vandaag pannenkoeken gebak-
ken. 
zondag 11 september, 14u tot 18u 
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat. 

veerboot op de Scheldedijk te wande-
len en de oversteek te maken naar het 
pittoreske Rupelmonde. Aan de Rupel-
mondse kreek gaan we op zoek naar 
sporen van bevers en in de polders tus-
sen Rupelmonde en Bazel bekijken we 
de eerste wintergasten.
Met de veerboot aan het Callebeek 
varen we terug richting Rupelstreek 
om dan via de Schelde- en Vlietdijk, de 
Maaielei en de Laardreef terug naar 
ons vertrekpunt te wandelen. 
De wandelafstand bedraagt ongeveer 
14 km.
zaterdag 10 september, 8u50 tot 17u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tol-
huisstraat Schelle, we nemen de veer-
boot van 9u

Info en inschrijven: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Voor kinderen
WAT KRUIPT ER ALLEMAAL 
ROND IN WALENHOEK?

Walenhoek is een paradijs voor wa-
tervogels, die zich doorgaans goed 
laten bekijken. 
Er leven ook vele kleine zoogdiertjes 
in Walenhoek en die krijg je bijna 
nooit te zien. 
Vandaag trachten we daar verande-
ring in te brengen. 
Enkele dagen vooraf plaatsen we 
20 life-traps, en daarin hopen we 
enkele bosmuizen, woelmuizen en 
misschien zelfs een spitsmuis te van-
gen. 
Vooraf bekijken we in het Natuur.
huis een presentatie, waarbij we 
deze kleine diertjes al even voorstel-
len. 
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom, 
samen met hun mama, papa, opa of 
oma.

zaterdag 17 september, van 14u tot 
16u
Natuur.huis de Paardenstal            
Boomsestraat 221 Niel-Hellegat
Goede wandelschoenen zijn een 
aanrader.

Vooraf inschrijven: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Aardmuis – Hugo Willocx

Bekijk alle activiteiten op www.natuurpuntrupelstreek.be

donderdag 8 september, van 19u tot 
21u
Chalet visclub Hoop op Beet, bereikbaar 
via Markt Rumst, parking volg wegwij-
zers Netebruggen 
Meld vooraf je komst: 
info@natuurpuntrupelstreek.be



16
 P

00
56

76
 –

 A
fg

ift
ek

an
to

or
: 2

62
0 

He
m

ik
se

m
 1

 –
 V

.U
.: 

Er
ik

 D
e 

Ke
er

sm
ae

ck
er

, P
et

er
 B

en
oi

tp
le

in
 1

8 
26

27
 S

ch
el

le

Agenda AartselaarAgenda Rupelstreek

zaterdagen: 2 juli , 6 augustus, 3 september, 1 oktober
RONDJE NOORDELIJK EILAND

8u50 parking Tolhuis, einde Tolhuisstraat Schelle

vrij 22 juli: LAATVLIEGERS OP DE KERKZOLDER
21u kerkplein (Kerkstraat) Niel

zo 31 juli : PLANTENEXCURSIE WIJK NOEVEREN
10u parking tegenover café de Koophandel Boom

zo 21 augustus: VLINDERS IN DE KLEIPUTTEN
14u parking Kardinaal Cardijnstraat Terhagen 

zo 28 augustus: SCHORREMORRIE                  
WORKSHOP  UILENBALLEN PLUIZEN
13u-18u de Schorre Boom  - infostand Natuurpunt

za 3 september: NATUURBEHEER WALENHOEK
9u-14u  Natuur.huis de Paardenstal

do 8 september: OVERLEG KERN BOOM-RUMST
19u-21u chalet visclub Hoop op Beet, Rumst

za 10 september: DRIE-VERENWANDELING 
8u50 parking Tolhuis, einde Tolhuisstraat Schelle

zo 11 september: PANNENKOEKEN I/D PAARDENSTAL
14u-18u  Natuur.huis de Paardenstal

za 17 september: WAT KRUIPT ER IN WALENHOEK?
14u  Natuur.huis de Paardenstal

do 22 september: OVERLEG NP  RUPELSTREEK
19u30  Natuur.huis de Paardenstal

vrij 8 juli: ER GROEIT IETS IN MEISE ...!
9u30 parking CC Aartselaar, Della Faillelaan 34 

za 23 juli: DAGUITSTAP GRENSPARK KEMPEN - BROEK
8u ’t Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk

zo 31 juli: WANDELING MISPELDONK/CASSENBROEK
12u30 parking CC Aartselaar, della Faillelaan

za 6 augustus: VLINDERWANDELING DOMEINBOS ANB
14u Reukenspad (Langlaarsteenweg)

za 10 september: BEZOEK AARTSELAARSE 
WIJNGAARD
14u Jan Davidlaan 4, Aartselaar. 

zo 11 september: DAGUITSTAP ZAMMELSBROEK EN 
AVERBODE 
8u45 parking viaduct ’t Spant, Boomsestwg 335, Wilrijk.

woe 21 september: BANG VAN EEN SPIN?
14u sportcentrum van Aartselaar, Kleistraat 204

zo 25 september: WANDELING WOUWENDONKSE LOOP
13u30 parking CC della Faillelaan te Aartselaar

Foto voorpagina: Zebrarups
De naam van de rups van de St-Jacobsvlinder is uiteraard niet ver gezocht. De 
opvallende geel/zwarte strepen hebben een functie. Waar sommige rupsen eerder 
onopvallend of goed gecamoufleerd zijn, en zo kunnen ontsnappen aan hongerige 
vogels, geeft deze rups een duidelijke waarschuwing: ik ben giftig. 
Het gif krijgt de rups binnen via haar waardplant, het jacobskruiskruid, en dat wordt 
in haar lichaam opgestapeld. Op de dijken van de Rupel of in de oude kleigroeven 
geeft het jacobskruiskruid geen problemen. Ook niet in weiden waar paarden of 
koeien grazen, de dieren herkennen de plant als giftig en er is weinig kans dat ze 
de plant opeten. Ze laten het gewoon links liggen. Het probleem stelt zich vooral 
bij het hooi, waarin delen  van het jacobskruiskruid mee zijn gedroogd, de toxiciteit 
blijft immers bewaard in gedroogde toestand. En koeien en paarden zijn dan niet 
meer in staat om het te herkennen. 

Rups St. Jacobsvlinder op Jacobskruiskruid 
Fons Van den heuvel
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