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Rupel.blad is het driemaandelijks tijdschrift
voor de leden van Natuurpunt Aartselaar en
Natuurpunt Rupelstreek.
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Steenuil – foto: Hugo Willocx

Lid worden

Stort 27 euro op bankrekening:
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt
Dan bent u lid tot eind 2019
U ontvangt 4 keer/jaar Natuur.blad en
4 keer/jaar Rupel.blad

Rupel.blad

Leden van andere Natuurpuntafdelingen, die
Rupel.blad wensen te ontvangen, storten 7
euro/jaar op rekening: BE70 0013 5986 4925
van Natuurpunt Rupelstreek

Giften

Kunnen gedaan worden op rekening:
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt,
mededeling 3796 Rupelstreek of 3718
Aartselaar, vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Contact Natuurpunt Rupelstreek
Erik De Keersmaecker: 0476/39.19.94
info@natuurpuntrupelstreek.be
www.natuurpunt.be/rupelstreek

Contact Natuurpunt Aartselaar
Luk Smets: 0477/66.94.32
info@natuuraartselaar.be
www.natuuraartselaar.be

Natuur.huis de Paardenstal

Boomsestraat 221 Niel
Bushalte de Lijn (Hellegat)
Lijnen: 290 – 291 – 294
In april open op zondag 7/4(13u-17u) en
zondag 28/4 (14u-18u). In de periode meiseptember: zaterdag en zondag, telkens van
14u tot 18u. Info: 03/888.39.44 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

Nieuwsbrieven en Blogspots

Natuurflits
Maandelijkse digitale nieuwsbrief met
actueel nieuws over de activiteiten van
Natuurpunt Aartselaar.
Aanmelden: stuur een mail naar :
luk.smets@telenet.be
Rupel.bericht
Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt
Rupelstreek
Aanmelden: stuur een mail naar:
info@natuurpuntrupelstreek.be
Kern Boom-Rumst:
facebook.com/NatuurpuntBoomRumst
Vogelwerkgroep Rupel:
Actueel nieuws over de bescherming van vogels en verslagen van vogelkijkexcursies:
vogelwerkgroeprupel.blogspot.be
Vormgeving Rupel.blad: Fried Happaerts
Oplage: 1800 ex.

Een beekje van hoop…
Tussen de zeeën van narigheid die dagelijks uit onze TV-schermen stromen,
stroomt er inmiddels ook een beekje
van hoop. De wekelijkse klimaatmarsen,
opgestart door spijbelende scholieren en
inmiddels uitgegroeid tot een breed gedragen platform van scholieren, studenten,
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s met
de eis om eindelijk eens werk te maken
van een doeltreffend klimaatbeleid geven
hoop voor de toekomst.
Het dwingt elk van ons om ook even voor
de spiegel te gaan staan en jezelf af te
vragen: wat doe ik momenteel voor het
klimaat en wat zou ik nog meer kunnen
doen?
Het dwingt politiekers om eindelijk kleur
te bekennen en niet langer rond de pot te
draaien. Het is een beekje dat niet meer
te stoppen valt, en we kunnen enkel maar
hopen dat het uitdeint tot een rivier, of
zelfs een stroom. In sommige krantencommentaren gewaagt men zelfs al van een
momentum, of een keerpunt in de dingen
die we doen.
Een metamorfose dus en daar hebben
we in onze Rupelstreek wel wat ervaring
mee. Weinige streken in onze Lage Landen hebben gedurende de laatste eeuw
zoveel metamorfoses meegemaakt als de
Rupelstreek.
De eerste metamorfose had omstreeks
het jaar 1900 plaats, toen onze rivieren
langzaam maar zeker veranderden in open
riolen waarin geen vis meer kon leven,
zodat de beroepsvissers van toen op zoek
moesten naar een andere job. De volgende
metamorfose had plaats in ons landschap
toen in grote delen van de Rupelstreek het
kleinschalige boerenland, eeuwenoude
bossen en zelfs heuse gehuchtjes op de
schop gingen voor de steeds verder uitdeinende kleiontginningen.
Een typisch beeld van onze dorpen langs

de Rupel voor 50 jaar toont rokende
schouwen, ringovens, kilometerlange
droogloodsen, scheepsbouwbedrijven,
met daartussen gekneld de huisjes van
het werkvolk. En verder in het landschap
de vele kleiputten. 50 jaar later toont een
luchtfoto van dezelfde Rupel een gans
ander beeld, met 2 nieuwe metamorfoses. De eerste had ongeveer 10 jaar
geleden plaats, met het herstel van de
Rupel als een levende rivier, een natuurmonument.
De tweede gedaantewisseling had plaats
in de voormalige steenbakkerijsites en
kleiafgravingen. Oude dorpskernen kregen
een nieuwe toekomst met nieuwe woonkernen, oude kleiputten zoals Walenhoek
en het natuurgebied Kleiputten Terhagen
kregen een nieuwe natuurtoekomst. Gelukkig verdween niet alles: in de Boomse
wijk Noeveren bleef het verleden bestaan,
een verleden dat trouwens nooit mag
vergeten worden. Ook in ons Natuur.huis
de Paardenstal werken we aan het behoud
van de herinneringen aan het verleden.
Inmiddels staan er in onze Rupelstreek
weer enkele metamorfoses voor de deur
te dringen, met de nieuwe bestemmingen
van de oude Bekaertsite in Hemiksem en
de Electrabelsite in Schelle. En natuurlijk
de nieuwe bestemming van de oude
kleiputten tussen de wijk Bosstraat en
de oude Hoogstraat in Terhagen, na de
noodzakelijke sanering.
Enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers van Natuurpunt staan klaar om deze
veranderingen op te volgen en volop de
kaart van de robuuste natuur te trekken.
Want dit staat als een paal boven water:
robuuste natuur dichtbij woonkernen
zorgt voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en het
zich goed voelen in de eigen omgeving.

Erik

voorzitter Natuurpunt Rupelstreek

Rupeloever tussen Rumst en Terhagen 1967 – foto: EMABB

Toekomst oude kleiputten Boom-Terhagen kleurt GROEN
Sinds 1995 volgt Natuurpunt de ontwikkelingen op rond de oude kleiputten
tussen Boom en Terhagen. Precies 20
jaar geleden werd dit gebied grotendeels
ingekleurd als golfterrein. Bezwaarbrieven
naar de provincie Antwerpen en gemeenten Boom en Rumst mochten niet baten.
Toch hebben we sindsdien elke kans benut
om de natuur van de oude kleiputten te
vrijwaren. We zaten ook mee aan tafel bij
het opstellen van een natuurontwikkelingsplan. Daarvoor gingen we het terrein
op voor een grondige inventarisatie en
formuleerden we natuurstreefdoelen.
Samen met de provincie Antwerpen, gemeente Rumst, het Agentschap Natuur
en Bos, Wienerberger en Natuurpunt
Studie werken we al jaren aan een beschermingsplan voor de kamsalamander
en de rugstreeppad. In ons natuurgebied
Kleiputten Terhagen zetten we sterk in op
het behoud van deze unieke dieren.
Twee jaar geleden staken berichten
omtrent een noodzakelijke sanering en
gedeeltelijke opvulling van de oude kleiputten de kop op en vrijwel meteen zagen
we de opportuniteiten van het project. Het
dringendst was de sanering van het asbeststort. Opportuniteiten waren er voor
soortenbescherming en natuurbeleving en
vooral de verankering daarvan door een
bestemmingswijziging naar groengebied.
Tijdens alle participatiemomenten waren Natuurpuntvrijwilligers present en
tekenden ze mee aan de het toekomstige
landschap. Natuurontwikkeling en het
verzoenen ervan met zachte recreatie en
toegankelijkheid van het gebied zijn daarbij altijd hun leidraad geweest.
De plannen die op 14 maart werden voorgesteld gaan grotendeels in deze richting.
Zo zal natte natuur in het oostelijke deel
nieuwe kansen bieden voor moeras- en
rietvogels en amfibieën. In de westelijke
zone wordt het herstel van de vallei van

de Potgatbeek verzoend met zachte recreatie.
In elk geval willen we erop blijven toezien dat het definitieve eindresultaat
nauw aansluit bij de conclusies van het
participatieproject. Hoewel we positief
staan ten opzichte van het sanerings- en
inrichtingsproject, betekent dit dus geen
carte blanche voor de ontwikkelaars. De
onverharde trage weg naar Reet mag enkel
toegankelijk blijven voor wandelaars en
fietsers en de aanleg van terrassen mag
geen opstap zijn naar harde recreatie zoals
festivals of camping.
Natuurpunt is vragende partij voor een
gefaseerde aanpak van de ontbossing,
sanering en natuurinrichting, zodat de
natuur de kans krijgt om zich te herstellen. Na grootschalige en kwalitatieve
herbebossing en het afbakenen van zachte

recreatie kan het gebied een waardevol
overgangsgebied worden tussen De
Schorre en het natuurgebied Kleiputten
Terhagen. Uiteraard zal het gebied nadien
intensief beheerd moeten worden volgens
een plan dat met alle betrokken partijen
wordt opgesteld.
We zijn ervan overtuigd dat experten van
het INBO en het ANB dit project mee in
goede banen zullen leiden. Zoals steeds
staan we met tientallen vrijwilligers klaar
om daarbij te helpen, met als enig streefdoel: meer en kwaliteitsvolle natuur in
onze mooie Rupelstreek.

Natuurpuntwerkgroep Sanering oude
kleiputten Boom-Terhagen
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Op stap voor de steenuiltjes

Het steenuiltje is als vanouds een mensenuiltje, het houdt van het boerenland.
Tenminste zoals dat eruit zag voor de verschraling die de moderne landbouw met
zich meebracht. Ons kleinste uiltje voelt zich immers thuis in het kleinschalige
landschap met oude knoestige knotbomen en oude hoogstamboomgaarden. Dit
landschap was hun ideale voedselgebied. Daar kon het steenuiltje jagen op torren en pieren, soms gewoon te voet, stappend door het gras. Langs de akkers en
de weilanden ving het af en toe een muis en het nestelde in een oude knotwilg
langs de sloot.
Het nesthol is trouwens de spil in het leven van het steenuiltje, het middelpunt van
zijn actieradius, die niet verder strekt dan een paar honderd meter. De moderne
tijd heeft echter drastisch ingegrepen in het leven van onze steenuiltjes. Vaker
dan voorheen vallen er slachtoffers. Auto’s die over landweggetjes scheuren, zijn
de grote vijand. Knotwilgen zijn er voornamelijk nog door de inzet van vrijwillige
knotters en natuurliefhebbers.
In de gesteriliseerde landbouw is er geen plaats meer voor torren en grote
insecten. Door al deze vooruitgang was het aantal steenuiltjes in Vlaanderen
omstreeks 1993 gedaald tot ongeveer 2.000 paartjes. Dringend tijd om daaraan
iets te doen, vonden we toen en jong en onervaren als we waren, startten we
metéén met het ophangen van nestkastjes tegen knotbomen, ongeacht of het
jonge of oude knotwilgen waren.

Steenuiltje in de vlucht – foto: Hugo Willocx

Niets is wat het lijkt…
Het lijkt inderdaad geen zin te hebben om nestkasten op te hangen op plaatsen
waar er nog voldoende natuurlijke broedholten in oude knotbomen aanwezig zijn.
Vaak zitten die nesten echter in vochtige, nauwe boomholten. Als een steenuiltje
dan mag kiezen tussen een vochtige, nauwe spleet in een knotboom en een droge
nestkast is de keuze snel gemaakt. Onze eerste generatie nestkasten, een tiental
exemplaren, opgehangen in de periode 1993-1994, en vervaardigd uit oude
wijnkistjes, kon alvast op heel wat belangstelling rekenen. Nu ruim 25 jaar later
hangen er ongeveer 20 nestkasten, verspreid over de 5 Rupelgemeenten.
En het zijn niet langer oude wijnkistjes, maar nestkastjes vervaardigd uit multiplexplaat van 12 mm. Die voor en na de montage een 3-tal verflagen krijgen en een
stevig roofing dak, dat verzekert een duurzaamheid van een 10-tal jaar. In de loop
van de volgende maanden wordt dat aantal trouwens verdubbeld.

Op stap naar de steenuiltjes – foto Steven Roels

Toer de steenuil…
Het lijkt ondertussen al een hele tijd geleden, maar in 1998 en vooral 1999
stonden de steenuiltjes in het middelpunt van de natuurbelangstelling. In maart
en april van beide jaren speurden meer dan 500 natuurliefhebbers uit heel
Vlaanderen, gewapend met een zaklamp en cassetterecorder omzeggens alle
Vlaamse velden en akkers af op zoek naar steenuiltjes. In onze regio werkten
een vijftiental natuurliefhebbers mee aan het project en de gegevens die op
papier kwamen, waren meer dan verbluffend. In totaal werden 39 roepposten
van steenuiltjes genoteerd.

Avondlijke toer de steenuil – foto: Yente De Maesschalck

Formidabele resultaten…
Inmiddels zijn we 20 jaar later en de voorbije jaren rees meermaals de vraag: Hoeveel steenuiltjes leven er eigenlijk nog in het boerenland van onze Rupeldorpen. Een vraag, die over enkele weken zal beantwoord worden. Onder impuls van de Steenuilenwerkgroep
van Natuurpunt werd dit jaar immers opnieuw een nieuw grootschalig inventarisatie-project opgestart, waar we bijzonder graag aan
meewerken.
Een overlegmoment op 21 februari in Natuur.huis de Paardenstal lokte 11 natuurliefhebbers en een 1ste gezamenlijke inventarisatieavond op woensdag 26 februari in het boerenland van het Zinkval, de Boerenhoek en de Speltenvelden in Schelle leverde meteen een
formidabel resultaat op. Zo konden we niet minder dan 20 roepposten van steenuiltjes noteren en bovendien werden we getrakteerd
op een overvliegende kerkuil, een tweede kerkuil die uit één van onze nestkasten vloog en een roepende bosuil. Eerder leverde een
inventarisatie-avond in de polders van Niel en Schelle 6 roepposten op.
Een 2de inventarisatie-avond op dinsdag 5 maart, die keer in het noordelijk boerenland van Reet leverde 9 roepposten op en opnieuw
werden we getrakteerd op een overvliegende kerkuil. Dit betekent reeds een totaal van 35 roepposten, een onverhoopt schitterend
resultaat.
Dat trouwens nog flink kan stijgen, er staan immers nog enkele rondjes steenuilen in onze agenda’s. Onder meer in het resterend open
landschap van Hemiksem, het zuidelijk boerenland van Reet, de omgeving Kleine Steylen in Boom, de Hoge en Lage Vosberg en Lazernij
in Rumst. Voor eind maart willen de rondjes steenuilen afronden en de optelsom maken.
Tekst: Erik De Keersmaecker – Natuurpunt Rupelstreek – Vogelwerkgroep Rupel

Realisatie project Rugstreeppad Kleiputten Terhagen

5

In het Rupel.blad van oktober werd reeds
een uitgebreid artikel gewijd aan het
project rugstreeppad. Met enige trots kunnen we ondertussen aankondigen dat de
werken voltooid zijn! Een projectzone van
iets meer dan 1ha werd optimaal ingericht
om deze Europese beschermde soort een
stevige duw in de rug te geven.
Het berkenstruweel in het projectgebied
werd verwijderd, de stronken gefreesd
en vervolgens het terrein gelijkgetrokken.
Geen evidente klus met de vele hindernissen uit het rijke industriële verleden
van decennialange kleiontginning. Zo
werd het een heuse uitdaging voor de
terreinploeg van Natuurpunt met de vele
obstakels zoals massa’s steenpuin, ijzerrestanten en andere industriële resten
zoals transportbanden, treinbilzen overal
kriskras verspreid over het werkterrein.
Vervolgens werd er een cluster van 5
poelen aangelegd in het voorgeschreven
ondiepe ‘soepbord’ model dat de absolute
voorkeur geniet van deze zeldzame bewoner van onze Kleiputten.
Tot slot werden gestapelde boomstammetjes geplaatst die als schuilgelegenheid
of winteronderkomen dienst zullen doen.
Voor het sluitstuk rekenen we erop dat de
weergoden ons toch nog wat regen brengen deze uitzonderlijk droge winter, zodat
de poelen zich spontaan met regenwater
kunnen vullen.
Het resultaat mag er alvast zijn. Een
pionierslandschap is ontwaakt en klaar
om gekoloniseerd te worden door de
rugstreeppad en vele andere diersoorten
die in zijn kielzog treden. Een aantal van
de werken hebben alvast een meervoudig
doel bereikt: De sterke houtopslag langsheen de centrale waterpartijen zorgde
voor beschaduwing en bladval in het
water. Bladval leidt tot stikstofaanreiking
of eutrofiëring van de waterkolom met
nadelig effect voor het zoetwaterleven
zoals een lager zuurstofgehalte en hogere
algengroei.
De werken hebben een vlottere overgang
tussen water en land gemaakt waardoor
deze zone voor heel wat dieren een pak
aantrekkelijker is geworden. Niet in het
minst voor amfibieën, maar ook voor heel
wat insecten zoals de vele libellensoorten
die de Kleiputten rijk zijn. Het meer open

karakter van de centrale vijverzone maakt
het ook voor watervogels en moerasvogels
aangenamer toeven. Ze hoeven zich nu
minder zorgen te maken over predatoren
verscholen in de voorheen sterk verboste
oeverzones dwars tussen beide vijvercomplexen. Een extra plus is dat door verwijdering van deze struwelen er landschappelijk
een fraaier beeld werd gecreëerd.
Botanisch wordt het alvast uitkijken naar
wat de zaadbank naar boven zal brengen.
Zullen de klassieke exoten zoals bezemkuiskruid en vlinderstruik de bovenhand
halen of krijgen we een doorstart van
enkele inheemse typische pionierssoorten
zoals duizendguldenkruid, zomerbitterling…?
Typisch voor pioniersplanten ongeacht
hun herkomst, is alvast hun weelderige
bloei en rijke nectarproductie. Iets waar
heel wat vlinders, libellen en bijen dankbaar gebruik van zullen maken.
In hun kielzog en enkele stapjes hoger in
het ecologisch web, zullen talrijke insectenetende zomergasten zoals nachtegaal,

zwartkop en uiteraard ook de libellenverslinder bij uitstek: de boomvalk genieten
van een rijker gevulde tafel.
We kijken alvast uit naar de ecologische
resultaten van dit project! Iets wat we van
zeer nabij zullen opvolgen.
Voor de vrijwilligersgroep van de Kleiputten Terhagen extra beheerwerk in ’t
verschiet om deze zone voor nieuwe verruiging te behoeden in de jaren die voor
ons liggen.
De projectzone is niet toegankelijk maar
kan tijdens onze opendeurdag op 1 juni
wel bezocht worden onder begeleiding
van een gids die hier graag een woordje
uitleg zal geven.
Dank aan de terreinploeg van Natuur- en
Landschapszorg voor de fraaie uitvoering.
Uiteraard ook dank aan de Vlaamse
Overheid voor de steun via het Vlaamse
programma voor plattelandsontwikkeling, PDPO. Zonder deze steun zou de
financiering van dit project niet mogelijk
geweest zijn.
Tekst en foto’s: Dirk Meersman
Logo: www.vlaanderen.be/pdpo

Gemengde groep grauwe ganzen en vooraan 3 kleine rietganzen
foto: David Van den Broeck
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Kleine rietganzen in de polders
van Niel en Schelle

Elke winter worden de Lage Landen overspoeld door honderdduizenden ganzen,
afkomstig uit het hoge noorden van Europa en Siberië. In Zeeland overwinteren
de grootste aantallen en sinds begin jaren
’90 organiseren we dan ook regelmatig ganzentochten in de landschappen van Tholen,
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.
Om iconische soorten zoals dwergganzen te
bekijken trekken we regelmatig naar het Oudeland van Strijen, ten zuiden van Rotterdam. In Vlaanderen is de meest iconische soort
ongetwijfeld de kleine rietgans. Een soort die vooral in de polders rond Damme en de Uitkerkse polders bij Blankenberge overwintert.
Sinds de aanleg van het overstromingsgebied de polders van Kruibeke overwinteren steeds meer ganzen ook in onze streken. Een
bezoek aan de polders van Kruibeke levert gegarandeerd 5 ganzensoorten op. Sowieso soorten zoals: grauwe gans, Canadese gans
en Nijlgans. Maar nu ook soorten zoals brandgans en kolgans. Soorten die soms ook in de polders van Niel en Schelle vertoeven. De
voorbije maanden konden er tussen groepen grauwe ganzen ook enkele kleine rietganzen bekeken worden. Tijdens de laatste week
van december en begin januari werden telkens 3 kleine rietganzen waargenomen in de polders van Niel en Schelle. Opvallend bij de
kleine rietgans zijn de roze kleur van de poten, de donkere kop en vooral de snavel, die deels zwart en deels oranje gekleurd is. Alle
kleine rietganzen, die in West-Europa overwinteren zijn afkomstig van de Spitsbergenpopulatie.

Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt plaatsen
paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst

Plaatsen paddenschermen door vrijwilligers Natuurpunt en Team
Cummins - foto: Steven Roels

6 Cummins-medewerkers en 7 Natuurpuntvrijwilligers waren op dinsdag
29 januari op de afspraak voor het plaatsen van paddenschermen langs
de Doornlaarlei en een stukje Lage Vosbergstraat in Rumst. Deze mooie
samenwerking zorgde ervoor dat het plaatsen van 250 meter paddenschermen in een 3-tal uurtjes klaar was.
Achter die paddenschermen werden op regelmatige afstanden emmers
ingegraven. Trekkende padden komen in de emmers terecht, vrijwilligers
van Natuurpunt zorgen ervoor dat diertjes die in de emmers terechtkomen
aan de andere kant van de straat worden vrijgelaten. De paddenoverzetactie in de Doornlaarlei in Rumst, dit jaar al voor het 10de jaar op rij, is
een initiatief van Natuurpunt en gemiddeld werden de voorbije jaren een
900-tal diertjes overgezet.
Vorig jaar werden 1.276 diertjes veilig de straat overgezet, daarbij: 1.107
gewone padden, 131 kleine watersalamanders, 34 alpenwatersalamanders
en 4 groene kikkers. Meteen één van de beste resultaten sinds de start van de paddenoverzetacties in 2010.

Vogelkijkers Vogelwerkgroep Rupel tellen 18.000 meeuwen bij spaarbekken Eeckhoven in
Rumst
Zaterdagnamiddag 26 januari was de Netedijk opnieuw het decor van
enkele uurtjes meeuwen tellen door 5 vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel. Doel van deze meeuwentelling is, om een schatting te
krijgen van het aantal meeuwen dat spaarbekken Eeckhoven gebruikt
als slaapplaats. Hiertoe namen de tellers verschillende plaatsen in op
de Netedijk ten opzichte van het spaarbekken zodat de verschillende
windrichtingen aanvliegende meeuwen konden worden geteld. Door
de beperkte zichtbaarheid werd dit jaar afgeklokt op een totaal van
17.362 meeuwen, pakweg 5.000 vogels minder dan bij de vorige
edities.
Wat de soorten betreft, waren het voornamelijk kokmeeuwen, naar
schatting meer dan 90%, gevolgd door ongeveer 5% stormmeeuwen,
en verder grotere soorten, zoals: zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Bij de grote meeuwensoorten, werden wellicht ook enkele
geelpootmeeuwen, Pontische meeuwen en grote mantelmeeuwen
opgemerkt. Deze impressionante slaaptrek van duizenden aanvliegende meeuwen duurt tot midden maart. Dan eindigt dit jaarlijks
fenomeen vermits de meeuwen dan weer naar hun broedgebieden
trekken.
Tekst: Wouter Van Assche en Erik De Keersmaecker

Meeuwentellers op Netedijk - foto: Erik De Keersmaecker
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Ledenavond Natuurpunt
Rupelstreek,
opnieuw een bijzonder
mooie herinnering

Ledenavond 2019 in Parochiezaal Terhagen – foto: Steven Roels

Voor de 18de ledenavond van Natuurpunt Rupelstreek trokken we voor het eerst naar Terhagen,
plaats van afspraak was de parochiezaal aan de Kloosterstraat. Het publiek, 63 Natuurpuntsympathisanten,
voornamelijk Rupelstrekenaars, maar ook een mooie
afvaardiging van onze buren van Natuurpunt Aartselaar. Eerst kon men genieten van natuurbeelden
met een terugblik op de werking van Natuurpunt
Rupelstreek in 2018. De activiteiten en projecten
waar we fier over zijn, of waar we blij om zijn. Bij
een ledenavond hoort ook een blik op het financieel
verslag van het voorbije jaar. We keken ook naar de
soortenbeschermingsprojecten voor rugstreeppad en
kamsalamander in de Kleiputten Terhagen.
Tussendoor werden we vergast op het culinaire vakmanschap van Pieter, reeds voor het 3de jaar kok van dienst. De film: Plaats voor
Ruimte van Nic Balthazar, met een flinke inbreng van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck maakte indruk. Nu de politiekers nog
overtuigen en dan zijn we een flink eind op weg.

Heerlijk wintervogels kijken in
Zeeland

Strandleeuwerik – foto: Yente De Maesschalck

De vogelkijktocht van zaterdag 16 februari zal wellicht nog
lang in het geheugen van de 17 deelnemers blijven hangen.
De vogelrijkdom op Schouwen-Duiveland en Goeree is dan
ook overweldigend. Eerste stopplaats was de Prunjepolder,
een 10-tal km voorbij Zierikzee. Meest indrukwekkend waren
ongetwijfeld de vluchten met duizenden goudplevieren en
hun landing op de hoogwatervluchtplaatsen in de Prunje,
tussen duizenden zilverplevieren. Diverse stopplaatsen aan
de Brouwersdam leverden prachtige beelden op van zeevogels, dobberend op en duikend in de golven van de Noordzee,
daarbij ook de zeldzame zwarte zeekoet.
Topmoment van de dag was de excursie in de oernatuur van
de Kwade Hoek, op zoek naar strandleeuweriken en gorzen.
Prachtvogels die zich niet zomaar laten bekijken, de drang om
ze te vinden is groot en het genoegen als dat lukt is nog groter, wel met veel respect voor deze kleine overwinteraars.

Alle vlotjes op het droge

Maandag 18 februari stonden we met 6 vrijwilligers aan het Noordelijk eiland
paraat voor het uitvoeren van een jaarlijks weerkerend karwei, het van de plassen verwijderen van 3 grote nestvlotten voor visdiefjes. Dat we dit karwei niet
eerder konden uitvoeren had te maken met de lage waterstand van de plassen
van het Noordelijk eiland. Dankzij intense regenbuien van de afgelopen weken
is het waterpeil gestegen, al staat het nog steeds lager dan het normale peil in
deze periode van het jaar.
Het grootste nestvlot werd aan de oever getrokken, terwijl de 2 nestvlotten van
de noordelijke plas, tijdelijk werden gestockeerd aan de rand van het terrein. Eind
maart worden de 3 nestvlotten allen op de grote zuidelijke plas geplaatst, vooraf
wordt er opnieuw een raster omheen gemonteerd, zodat de jonge vogels op de
vlotten moeten blijven, tot ze kunnen vliegen. Op de vlotten wordt telkens een
dikke laag schelpen aangebracht, ideaal voor broedplaats voor de visdiefjes.
Op de noordelijke plas gaan we dan ook verder werken aan de inrichting van het
nieuwe broedeiland, onder meer door het plaatsen van een 20-tal verstop- en
rustbuizen voor de jonge vogels.
Verwijderen nestvlotten Noordelijk eiland – foto: Yente De Maesschalck
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Gekend bezoek op het Noordelijk eiland te Wintam:
kleine zwaan 169E

Al jaren doet men onderzoek naar het voorkomen en de migratieroutes van vogels. Een goed hulpmiddel hierbij is het ringen van vogels.
De vogel in kwestie wordt dan gevangen, voorzien van een wetenschappelijke ring om de poot en terug vrij gelaten. Zo’n wetenschappelijke ring bezit een unieke inscriptie. Een beetje te vergelijken met ons paspoort. Wanneer de vogel dan elders weer gevangen wordt,
krijgt men een idee over de leeftijd en de verspreiding van de soort. Hoe meer vangsten, hoe duidelijker het plaatje wordt. Daar de
inscriptie van een wetenschappelijke ring enkel in de hand, dus bij vangst, afleesbaar is, kwam men op het idee om sommige grotere
vogelsoorten ook te voorzien van opvallende ringtekens: halsbanden, vleugeltags of kleurringen.
Hierdoor kunnen vogels ook gewoon in
het veld individueel herkend worden en
krijgt men veel meer gegevens binnen,
169E is de code op de gele halsring van
een kleine zwaan.
De kleine zwaan is onze “kleinste” zwanensoort. Het lichaam is volledig wit met
vrij korte hals en zwarte poten. De snavel
is zwart met aan de basis een in grootte
variërende gele zone die naar voren toe
altijd afgerond is, 169E werd als volwassen
vrouwtje gevangen op 26 december 2014
in Noord-Brabant in Nederland.
Sinds het aanbrengen van de halsband in
december 2014, werd de ring van deze

zwaan al meer dan 70 keer afgelezen en
ingevoerd, waardoor deze vogel al een aardige bron van gegevens is. Hierdoor weet
men onder andere wanneer en hoe ze
trekt en waar ze haar rustplaatsen heeft.
Jaar na jaar vliegt deze vogel vanuit haar
broedgebied in het noorden van Siberië via
de Baltische staten en Duitsland naar hier
om in de lage landen te overwinteren.
Op 1 februari 2018 las ik de halsring af in
Kieldrecht en de voorbije winter kon ik
haar waarnemen op 26 december 2018
op Blokkersdijk in Antwerpen. Op 20
januari 2019 werd ze gespot door Karel
Boey op het Noordelijk eiland te Wintam.

Kleine zwaan169E – foto: Willy Verschueren – conservator Blokkersdijk

De voorlopig laatste melding dateert van
17 februari 2019, dan werd ze gezien in
Meerdonk in Oost-Vlaanderen.
Inmiddels is kleine zwaan 169E wellicht
onderweg in de richting van het broedgebied in Siberië. Een reis van meer dan
2.500 kilometer. Onderweg af en toe rustend om wat bij te tanken en te eten. Op
zo’n stopmoment was er misschien wel
een Nederlandse, Duitse, Estse, Letse of
Litouwse vogelaar die haar halsring kan
aflezen en de databank weer kan aanvullen. En met een beetje geluk treffen we
ze de volgende winter weer aan in onze
contreien.
Tekst: Peter Hofman

Stormwinden zorgen voor extra werk vrijwilligers
Natuurpunt Rupelstreek
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De agenda’s van de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek zijn sowieso al heel goed gevuld. Zo werd er tijdens de voorbije weken volop
gewerkt aan het plaatsen van nieuwe nestkasten voor steenuiltjes en tevens aan een nieuwe grootschalige inventarisatie-campagne
van ons kleinste uiltje in de landelijke gebieden van Boom, Hemiksem, Niel, Reet, Rumst en Schelle.
Ook in de Kleiputten Terhagen zijn vrijwilligers van Natuurpunt meerdere dagen in de week aan de slag met het uitvoeren van allerlei
natuurtaken. De stormwinden van zondag 10 maart hebben echter voor bijzonder veel extra werk gezorgd, de ravage in de natuurgebieden Oude Nete-arm Rumst, de Kleiputten Terhagen en het Niels Broek is heel groot. Vele tientallen bomen gingen er tegen de vlakte en
daarbij ook bijzonder grote en oude bomen. Ook in Maaienhoek en Kelderijlei in Schelle, was er behoorlijk wat schade. In Kelderijlei is
een hoge es omgewaaid, die deels overhelde naar de openbare weg. De Groendienst gemeente Schelle heeft deze boom weggezaagd.
Ook in Maaienhoek waren heel wat bomen omgewaaid, waarvan er een deel over de paden lagen. Maar vermits het gebied niet vrij
toegankelijk is, was het werk daar minder dringend.
Het belangrijkste streefdoel voor de Natuurpuntvrijwilligers was het opruimen van omgevallen bomen, die op de wandelpaden lagen
of van bomen die een gevaar konden vormen voor wandelaars of natuurliefhebbers.
Dinsdag 12 maart waren Erik, Jos, Herman
en Paul, allen vrijwilligers van Natuurpunt
Rupelstreek aan de slag met het verwijderen van enkele omgewaaide bomen in het
Bos N in Boom. Daar viel de schade nog
mee, met slechts een 3-tal omgewaaide
bomen.
Woensdag 13 maart werd door Erik, Jos
en Eddy gewerkt in het Niels Broek, een
grote oude populier was er dwars over het
wandelpad gevallen. Een 3-tal uur werd er
gewerkt aan het wegzagen van afgebroken
takken en een deel van de stam. Het wandelpad is nu weer toegankelijk, al moeten
wandelaars en natuurliefhebbers, die het
Niels Broek bezoeken toch attent zijn voor
afgebroken takken, die soms nog deels aan
de stam vasthangen.
Zaterdag 16 maart waren Dirk, Maarten,
Peter en Dirk, vrijwilligers Werkgroep
Kleiputten Terhagen aan het werk in het
natuurgebied, met het opruimen van een
10-tal omgewaaide bomen, die op wandelpaden en toegangswegen lagen. Eind
2016 werd het natuurgebied Kleiputten
Terhagen door Natuurpunt aangekocht.
Vrijwilligers van Natuurpunt hebben er
sindsdien onder meer gewerkt aan een
bewegwijzerd wandelpad, waardoor het
noordelijk deel van het natuurgebied sinds
het najaar van 2017 vrij toegankelijk is.

Herman en Paul in Bos N – foto: Erik De Keersmaecker

Eddy en Jos in het Niels Broek - foto: Erik De Keersmaecker

Een kijkpunt op het dakterras van een
oude elektriciteitscabine biedt er een
formidabel uitzicht over de vijvers van het
natuurgebied. Het wandelpad loopt verder
in het buurgebied, de oude kleiputten
tussen Boom en Terhagen. De start van
de wandeling situeert zich aan de mooi
gerestaureerde toegangspoort van de
vroegere steenbakkerij de Beukelaer aan
de Kardinaal Cardijnstraat in Terhagen.

Tekst: Erik De Keersmaecker
Foto’s: Erik De Keersmaecker, Dirk Meersman
Maarten en Peter in de Kleiputten Terhagen – foto: Dirk Meerman
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Eikerbroek – Het Moer

Wa
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Deze 13 km lange wandeling voert je langs een aantal voor de meeste Rupelstrekenaars onbekende wegeltjes
en paden en brengt je hier en daar, mits enige fantasie af en toe terug in het verleden. Het pad langs het Eikerbroek
bijvoorbeeld, met links van het pad kleine met knotbomen afgeboorde weilandjes en rechts de kouters tussen Eikevliet en
Wintam. Of het pad over de Bommelsdijk, een pad van nauwelijks een halve meter breed, waar men elkaar nauwelijks kon kruisen.
Het landschap van het Moer valt dan weer op door de kilometerslange dreven, met zomereiken en populieren.

1. Het loont zeker de moeite om hier even

tot op de Strekdam van het Noordelijk
eiland te wandelen. Vooraan staat er een
betonnen paviljoentje. Tegen de gevel van
dat gebouwtje wordt tijdens de zomer van
2019 een levensgrote tekening van een
Narwal geplaatst. Dan zal het immers 3
jaar geleden zijn dat aan de oevers van
deze strekdam het kadaver van dit onfortuinlijke zeezoogdier werd aangetroffen.
2. Het huidige Zeekanaal Schelde-Brussel
waar we nu langs wandelen, werd geopend in 1997. Het allereerste kanaal
vanuit Brussel, richting Schelde dateerde
van 1561 en stond via een sluis in KleinWillebroek in verbinding met de Rupel. In
1922 werd een nieuw kanaal gegraven dat
t.h.v. Wintam uitmondde in de Rupel. Het
huidige kanaal is 55m breed en staat via
een moderne sluis, die toegankelijk is voor
zeeschepen tot 4500 ton, in verbinding
met de Schelde in Hingene. Buiten strenge
winters en extreme koudegolven is het
Zeekanaal niet zo bijzonder voor vogels,
maar bij de aanleg van het huidige kanaal
ontstond het Noordelijk eiland dat, ornithologisch gezien, wel van groot belang
is.
3. Aan de linkerkant van deze, vaak modderige, zandweg bevinden zich, tussen de
Vliet en de parallelgracht met het Zeekanaal, de natste gronden van Klein-Brabant.
Ze zijn voor de mens moeilijk toegankelijk
maar bieden wel broedgelegenheid aan
heel wat eendensoorten. Wintertaling,
wilde eend, kuifeend, tafeleend, slobeend
en krakeend broeden hier jaarlijks. Ook
groene, grote en kleine bonte specht
vinden in de afgestorven populieren
prima broedgelegenheid. Reeën zijn hier
talrijk aanwezig en de bever is hier enkele

Eikerbroek

jaren geleden eveneens
waargenomen. Tijdens
droge zomers behoudt
dit gebied wel zijn hoge
waterstand omdat het
kwelwater van het Zeekanaal slechts langzaam via
de parallelgracht wordt
afgevoerd.
4. We verlaten de Broekweg en komen in de “Slijkhoek” in Eikevliet. Tot de
jaren 60 was hier heel wat
Het Moer
bedrijvigheid: er waren
klompenmakers, een zoutziederij, een brouwerij, een glasblazerij en
zelfs een scheepswerf. Er lagen hier dan
ook steeds schepen aangemeerd, zelfs
“spitsboten” van meer dan 300 ton. De
overstroming van de Vliet in Ruisbroek
op 3 januari 1976 betekende het einde
van de getijdenwerking voor de Vliet. De
loop werd verlegd en zelfs gedeeltelijk
gekanaliseerd en het water werd via een
gemaal in Ruisbroek overgepompt in het
Zeekanaal. De eens zo drukke vaarweg
werd omgevormd tot een afvoerkanaal.
Maar er is hoop: er bestaan plannen bij
de overheid om het waterpeil te verhogen
en terug een natuurlijke verbinding van de
Vliet naar de Schelde te verwezenlijken. De
waterkwaliteit van de Vliet is ondertussen
ook sterk verbeterd wat zich uit in een
mooi vis- en watervogelbestand.
5. We wandelen langs de terreinen van
de handboogschuttersgilde Sint Donatus
Eikevliet, gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving en we belanden zo
op de Bommelsdijk. Voor 1900 waren de
weiden hier vloeibeemden,weiden die via
een sluizensysteem onder water konden

Bommelsdijk

worden gezet vanuit de Vliet. Het water
werd binnen de perken gehouden door de
Bommelsdijk waarop we nu wandelen. Het
slib dat later achterbleef zorgde voor een
natuurlijke bemesting van de weiden. In
2018 werd het wandelpad heraangelegd
en het is de bedoeling dat later ook het
Moer terug zal worden opgewaardeerd.
6. Langs een lange populierendreef betreden we nu het Moer, naast het Breeven in
Bornem en het Coolhem in Kalfort één van
de drie grote depressies in Klein-Brabant.
Het Moer wordt doorkruist door dreven,
bomenrijen, houtkanten en dijken. Met
uitzondering van een zomereikendreef
zijn de meeste dreven met populieren
heraangeplant. In de depressie van het
Moer loopt het Beekje dat in verbinding
staat met de Vliet, maar de laatste jaren
is de waterstand in het Moer erg gedaald,
zodat veel grachten zelfs droog kwamen te
staan.
In dit erg gevarieerde landschap zijn zowel
watervogels als bosvogels waar te nemen.
Uit het werk: Vogels van Klein-Brabant uit
2004, citeren we: ”’s Winters is het gebied
erg geschikt om op zoek te gaan naar hout-
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snip, vuurgoudhaan en goudvink. In de
lente kost het weinig moeite om ijsvogel
LENGTE WANDELING : 13 km
OPENBAAR VERVOER
of dodaars te zien. De graslanden rond het
START
- De Lijn: lijn 183: halte Tolhuisstraat, op
centrale deel van het Moer zijn rijk aan
- Veersteiger Rupeldijk - einde Tolhuis1 km
kleine landschapselementen.”
straat Schelle
- De Lijn: lijnen 290 en 295 halte Tolhuis7. Momenteel is de kouter tussen Eikevliet
straat, op 1,5 km
en Wintam een landbouwgebied met akTOEGANKELIJK
kers met bloemkolen, prei en de onver- Het hele jaar door, hou bij regenweer
GPS
mijdelijke maïs. 50 jaar geleden waren
rekening met modderige stroken op de
- Tolhuisstraat 325 Schelle ingeven
deze kouters met hun luchtige stuifzandwandelpaden.
gronden nog in gebruik voor de teelt van
- De wandeling is niet geschikt voor
PARKEREN
‘het witte goud’ met name de asperges,
rolstoelgebruikers.
- Parking Rupeldijk (Tolhuis) of parkeerdie wereldberoemd werden onder de
- Wandelaars met honden zijn welkom,
stroken, einde Tolhuisstraat
naam: Asperges de Calfort, een gehucht
wel steeds met hun dier aan de leiband.
van Puurs. Ook het koren tierde hier nog
HORECA
welig zodat o.a. de nu bedreigde huismus
VAARTIJDEN VEERBOOT SCHELLE/WIN- Taverne Oud Tolhuis, Rupeldijk Schelle:
nog een graantje kon meepikken. De kouTAM
open op vrijdag, zaterdag, zondag en
ters van weleer waren tevens het biotoop
Periode april/september: vaart op weekmaandag, vanaf 11u.
van akkervogels als veldleeuwerik, grauwe
dagen op het uur en halfuur heen en weer
- Restaurant Tolhuis Veer, Rupeldijk
gors en patrijs. Archeologen vonden op
tussen tussen 6u30 en 20u, tijdens het
Schelle: open van dinsdag tot zondag,
deze zandgronden heel wat potscherven
weekend en op feestdagen tussen 9u en
vanaf 11u.
die wezen op bewoning tijdens de IJzertijd,
20u.
- Taverne Sint-Margaretha Wintam
de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
Periode oktober/maart: vaart op weekda(naast de kerk): alle dagen open vanaf
gen op het uur en halfuur heen en weer
8. Nattenhaasdonk is een verdwenen dorp
11u.
tussen tussen 6u30 en 18u, tijdens het
van de deelgemeente Hingene. De eerste
weekend en op feestdagen tussen 9u en
bewoners waren waarschijnlijk vissers,
INFO:
RUPELMONDE
18u.
maar zullen op de hoger gelegen gron- info@natuurpuntrupelstreek.be
Geen overvaart om 12u30
den aan landbouw hebben gedaan. De
- www.natuurpunt.be/rupelstreek
Vuurkouter
parochie Nattenhaasdonk was door haar
ligging een zeer belangrijke en strategische
Maaien- SCHEL
STEENDORP
handelsplaats maar had juist vanwege
hoek
haar ligging ook veel last van overstro1
e
d
l
e
mingen. Het was de stormvloed van 1825 Sch
Trektelpost
9
die een einde maakte aan de parochie
Nattenhaasdonk. De eerste steenlegging
van een nieuwe kerk op de kouter van
Wintam vond plaats in 1828. Het barokke
Oudlandpolder
meubilair van deze kerk is afkomstig uit
de kerk van Nattenhaasdonk. De inwoners
van Hingene én Wintam en waarschijnlijk
ook die van Eikevliet zijn “kinderen van
2
Noordelijk
Nattenhaesdonck”.
Schellandpolder
eiland
9. Volgens van Dale is een schor een
buitendijkse aanwas die alleen bij zeer
8
hoog water onderloopt en dus begroeid
is, in tegenstelling tot het onbegroeide,
Niels
bij ieder tij onderlopende slik. De slikken
WINTAM
Broek
en schorren van de Schelde vormen een
belangrijk overwinteringsgebied voor heel
Dukdalf27
wat watervogels als pijlstaart, krakeend,
wintertaling, wilde eend en bergeend. De
Zuidelijk
beste periode om watervogels te zien op
de Schelde is van november tot eind februeiland
ari. De schorren zijn vanaf de lente ook een
7
uitstekende plaats voor rietvogels. Sinds
de verbeterde waterkwaliteit is er wel een
3
sterke afname van het aantal watervogels.
Eikerbroek
Dit heeft te maken met de daling van het
voedselaanbod, zoals wormpjes, in het
EIKEVLIET
iet
Vl
slik. In de nabije toekomst zal de omgeving
er hier helemaal anders gaan uitzien. Er
zullen langs de Schelde in Hingene ge4
Het Moer 6
controleerde overstromingsgebieden gecreëerd worden om de omgeving beter te
5
wapenen tegen stormtij op de Schelde.
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Tekst: Guy Buyst
Foto’s: Erik De Keersmaecker
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Al pluizend het jaar uit in Natuur.huis de Paardenstal
foto: Erik De Keersmaecker
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Al pluizend het jaar uit in Natuur.huis
de Paardenstal

Met 13 deelnemers was het uilenballenpluismoment op donderdag 27 december
in Natuur.huis de Paardenstal zeker een geslaagd moment. Bij de deelnemers ook
4 kinderen, die zich niet onbetuigd lieten bij het uit elkaar pluizen van enkele
uilenballen. Doelstelling van dit pluismoment was om uilenballen, die per kerkuilenbroedplaats apart werden gehouden uit elkaar te pluizen en de gevonden
schedeltjes ook netjes apart te houden. Op basis van die schedeltjes kan bekeken
worden, welke diertjes er op het menu stonden van de kerkuil op een bepaalde
broedplaats. Dit levert bijzonder interessante info op, in tegenstelling tot andere
uilensoorten zijn kerkuilen immers niet kieskeurig bij hun prooikeuze. Alle kleine
zoogdiertjes die in de wijde omgeving van een kerkuilenbroedplaats leven, kunnen gegrepen en opgegeten worden. En de restanten, onverteerbare delen zoals hun schedeltjes komen uiteindelijk in een uilenbal terecht. Bij controles van de nestkasten verzamelen we die uilenballen
en zo kunnen we makkelijk te weten komen welke soorten kleine zoogdiertjes in de omgeving van een kerkuilenbroedplaats leven.
Winteravond in Natuur.huis de Paardenstal

Geslaagde winteravond in Natuur.huis
de Paardenstal

Bijzonder veel volk in Natuur.huis de
Paardenstal op vrijdagavond 11 januari,
zoveel dat er geen plekje meer over was
om te staan, laat staan te zitten. Dankzij
mooie fotoreeksen, aangevuld met mooie
muziek en commentaar gingen we op reis Fons
Van den heuvel
langs de Opaalkust in Noordwest Frankrijk, prachtige landschappen en vogels in
Lesbos en de Spaanse natuur van het noorden naar het zuiden. En als toemaatje gingen we ook nog op reis
langs de kusten van Bretagne en de binnenlanden van India. Als
afsluiter werden we herinnerd, voor zover dat nog nodig was, aan
de klimaatproblematiek, die met snelle schreden op ons afkomt.
Veel dank aan Fons en Hilde voor deze boeiende avond.

Teambuilding kabinet minister Koen Geens, met bezoek aan Natuur.huis
de Paardenstal

Minister Koen Geens op bezoek in Natuur.huis de Paardenstal
foto: Bart Dombret

Vrijdag 1 maart mochten de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek federaal minister Koen Geens verwelkomen in Natuur.huis de Paardenstal. In het kader van hun
jaarlijkse Teambuilding dag brachten de minister en de medewerkers van z’n kabinet
een bezoek aan de Rupelstreek en dan meer specifiek de Boomse wijk Noeveren.
Achtereenvolgens bezocht de groep het project van de Steenschuit, met de bouw
van de New Belgica als belangrijkste blikvanger. Daarna stonden gidsen van steenbakkerijmusea EMABB en ’t Geleeg/Frateur klaar om de groep te verwelkomen op
beide steenbakkerijsites. Rupelstrekenaren Eddy Steur en Flor Buggenhout leidden
de groep door steegjes en een tunnel tot bij het Natuur.huis de Paardenstal, waar
5 vrijwilligers van Natuurpunt klaarstonden voor de ontvangst.
Daarna wandelde de groep terug richting Noeveren, waar de excursie werd afgesloten in het mooie onthaalgebouw van steenbakkerijmuseum ’t Geleeg, met een
typisch streekgerecht. Vooraf kregen ze nog info over de samenwerking van het
Steenbakkerijmuseum met de FOD Justitie, voornamelijk wat het te werk stellen
betreft van alternatief gestraften.
Achteraf kregen we leuke commentaren, waaruit bleek dat minister Koen Geens
en zijn medewerkers bijzonder enthousiast waren over het bezoek. En waarbij ze
zich vooral een mooie mix van de geschiedenis van de streek, de nieuwe natuur
in de oude kleiputten, de oeroude natuur van de Rupel en projecten van sociale
tewerkstelling zullen herinneren.
Quote minister Koen Geens: “Het deed me veel om zoveel geëngageerde mensen
te zien die vanuit het diepste van hun hart zich inzetten voor hun streek én voor
mensen die nieuwe kansen verdienen. Wij gingen geïnspireerd terug naar huis en
zeker geïnspireerd terug aan het werk.”

Cursus libellen, iets voor jou?
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Donderdag 25 april start deze nieuwe cursus van Natuurpunt Rupelstreek, met een eerste info-avond in Natuur.huis de Paardenstal.
Heb je interesse om deel te nemen, wacht dan niet langer om in te schrijven. Inmiddels deden 13 natuurliefhebbers dat reeds, er zijn
dus nog 7 plaatsen vrij.
Tijdens deze cursus kan je kennis maken met de wondere wereld van waterjuffers en glazenmakers.

Op het programma staan:

Bruine korenbout – foto: Fons Van den heuvel

2 Info-avonden in Natuur.huis de Paardenstal in
Niel, op donderdagen 25 april en 9 mei, telkens
van 19u30 tot 22u.
3 Namiddagexcursies, waarvan 2 excursies in
onze eigen regio, op 11 mei in Walenhoek in Niel
en op 13 juli in de Kleiputten Terhagen en een
excursie op 15 juni in de Antwerpse Kempen.
Lesgever voor alle infoavonden en praktijkuitstappen is Wim Veraghtert, natuur-educatief
medewerker van Natuurpunt CVN.

Inschrijven:
stort 30 euro (volw.) of 20 euro (-16 jarigen)
op rekening BE70 0013 5986 4925
Mededeling: cursus libellen - je emailadres
en je gsm-nummer.
Niet-Natuurpuntleden betalen 40 euro.
Meer info: info@natuurpuntrupelstreek.be

Cursus paddenstoelen
Deze 3-delige paddenstoelencursus is een
prima moment om een flinke dosis basiskennis op te doen over de schijnbaar kleine
wereld van onze paddenstoelen. Of als je al
over enige basiskennis beschikt, om je kennis op te frissen of uit te breiden. Die kleine
wereld is trouwens slechts schijn, want paddenstoelen zijn werkelijk overal. André De
Kesel, de paddenstoelenspecialist uit onze
regio staat klaar om je er meer over te vertellen, tijdens de info-avond in het Natuur.
huis de Paardenstal en de praktijkuitstap in
Walenhoek en de kleiputten Terhagen.

Parelstuifzwam – foto: Fons Van den heuvel

Het programma:
- Donderdag 19 september: 19u30
info-avond Natuur.huis de Paardenstal
- Zaterdag 28 september: 14u
excursie Walenhoek
Natuur.huis de Paardenstal
- Zaterdag 12 oktober: 14u
excursie kleiputten Terhagen - chalet Kleiputten Terhagen

Hoe inschrijven:
Stort 15 euro (leden Natuurpunt), 10 euro (- 16 jaar) en 22 euro (anderen).
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op rekening: BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek, mededeling: Cursus paddenstoelen, gsm-nummer en emailadres.. Maximaal aantal deelnemers: 20
Het volledige programma vind je op: www.natuurpunt.be/rupelstreek.
Voor meer info: mail naar info@natuurpuntrupelstreek.be of bel naar 0476/39.19.94
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Wandelweekend in de Veluwe (Nederland)
Vrijdag 4 oktober t.e.m. zondag 6 oktober 2019
En ja … ook in 2019 bieden we Natuurpuntleden een driedaags
weekend aan.
Dit jaar kiezen we voor de Veluwe in de Nederlandse provincie
Gelderland.
Onze vertrekbasis is het knusse “Huiskamerhotel” Vierhouten van
Bas en Valérie in het gelijknamige dorp Vierhouten (bij Nunspeet)
in de noordelijke Veluwe.
Kwa seizoen eens niet in de lente, maar een heerlijk herfstweekend. Vierhouten is een klein dorpje met ca 700 inwoners te midden van bossen en heide.
We zullen al wandelend de omgeving verkennen.
Prachtige bossen, zowel loof- als naaldbossen, waar de Big Five
van Nederland tot onze mogelijke waarnemingen behoren: edelhert, ree, everzwijn, vos, das. En het is volop bronsttijd voor de
edelherten, dus wie weet … het zou heerlijk zijn als we die bronst
kunnen meemaken.
Maar we verkennen ook de heide: net wat te laat voor de “paarse
heide”, maar zeker wonderbaarlijk mooi met vennen, stuifduinen,
jeneverbespartijen, …
We wandelen alvast minstens een halve dag met dé gids van de streek, Gerrit Rekels.
En natuurlijk zullen we tijd nemen om de aanwezige vogels te bekijken. We zijn nog in onderhandeling met een lokaal vogelgids.
We bezoeken tijdens onze wandelingen ook het Verscholen Dorp, een onderduikerskamp uit de 2de Wereldoorlog waarvan een drietal
hutten werden nagebouwd. Een stuk droevige geschiedenis uit een barre periode in de mensheid.

Praktisch:
We reserveerden 12 tweepersoonskamers in het kleine familiehotel. Er kunnen dus maximaal 24 personen mee.
We vertrekken vrijdagmorgen 4 oktober op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km/persoon). Heen- en terugrit = ca 400 km.
We sluiten het weekend ter plekke af op zondag 6 oktober omstreeks 16.30 u.
De deelnemers krijgen concrete details ongeveer 1 maand voor vertrek.
Prijs:
195 euro per persoon
op een tweepersoonskamer. Inbegrepen: 2
overnachtingen, 2 x ontbijt, 2 x driegangendiner,
2 lunchpakketten, volledig programma, plaatselijke gidsen, …
Niet inbegrepen: vervoer,
picknick voor de eerste
dag, drank bij avondmaal
Snel inschrijven door storting van 70 euro per persoon op rekening BE81
5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling:
“ Weekend Veluwe”.
Leiding:
Luk en Ria Smets-Thys,
0476 33 79 36
ria.thys@telenet.be
0477 66 94 32
luk.smets@telenet.be

Ontharding is de Betonstop 2.0
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De klimaatverandering zal op relatief korte termijn zorgen voor extremere neerslagperiodes. In het erg dichtbebouwde Vlaanderen
met zijn uitgebreide wegennet kan overtollig water niet vlot in de bodem sijpelen, met overstromingen tot gevolg. In Aartselaar en
omgeving ligt de verhardingsgraad erg hoog, zoals geïllustreerd in Rupel.blad van oktober. We moeten dus niet enkel stoppen met meer
oppervlakte te betonneren, maar eigenlijk een omgekeerde beweging maken. Ontharding gaat dus een stap verder dan stoppen met
het verharden van het landschap, het is de Betonstop 2.0.

Onthardingstoets
Frans Thys is een “ancien” als beleidsmedewerker bij Natuurpunt Hobokense Polder. Deze lokale vrijwillige beleidsmedewerker kwam
op het idee om vergunningsaanvragen voor bouw- en inrichtingsprojecten te verbinden met een “onthardingstoets”. Een dergelijk
instrument zal toelaten om statistisch op te volgen hoe de ontharde oppervlakte op het grondgebied evolueert. Het initiatief geeft de
gemeente bovendien de gelegenheid om een voortrekkersrol te vervullen in de klimaatadaptatiestrijd.
Meteen waren de andere Natuurpuntafdelingen die actief zijn op het grondgebied Antwerpen enthousiast over dit idee. Aan de Antwerpse politici werd dan ook gevraagd om dit mee te nemen in de onderhandelingen rond de nieuwe bestuursakkoorden op stads- en
districtsniveau. Ook in Aartselaar werd dit idee aan de nieuwe coalitie overgemaakt. Deze vraag vanuit Natuurpunt Aartselaar sluit aan
bij ons verkiezingsmemorandum om de gemeente ‘klimaatrobuust’ te maken.

Goed nieuws!

Begin januari: Hanne, 11 jaar en Lars, 8 jaar komen bellen aan de voordeur. Zij hebben bij het begin van het nieuwe jaar een doel. Voor
de natuur willen ze iets betekenen. "Mee padden overzetten in de Groenenhoek?" (Jammer, in 2013 hielpen we met NP Aartselaar
meer dan 700 padden en salamanders een veilige vijver vinden maar momenteel zijn er van die honderden beestjes bijna geen meer
over en wat de reden is, weten we niet echt...)
"Maar Hilde wat kunnen wij dan wel doen?"
"Voor de wintervogeltelling van NP een lijstje maken?"
Heel gedreven bestuderen Hanne en Lars in hun grote tuin alle vogels die er
even pleisteren. Bovenop maakt Lars er nog een mooie tekening bij. Maar dat
is nog niet voldoende voor de enthousiaste kinderen.
Hanne en Lars komen ook heel gedreven mee bermen ruimen en zijn geschrokken door het grote aantal gevulde vuilniszakken.
Hanne zal een brief schrijven naar de burgemeester dat het zo niet verder kan en
zal een voorstel doen: "een kleurig pad naar de vuilbak aanleggen om mensen te
sensibiliseren en enkele vuilbakken beschilderen met de hulp van klasgenootjes
en dat na toestemming van de burgemeester.” Mooi toch!
Telkens geeft het een boost om te weten, te ervaren dat kinderen en jonge
mensen zo begaan zijn met de natuur!

Agenda Aartselaar
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28.04

Vlaamse Ardennen

TIP

BOS ‘T ENAME EN MAARKEBEEKVALLEI
Het is alweer enige jaren geleden dat er
door Natuurpunt een Vlaamse Ardennendag werd ingericht. In 2019 is het
weer zover. Einde april is het volop lente!
Een fantastisch moment om de Vlaamse
Ardennen te bezoeken o.l.v. natuurgidsen van de plaatselijke afdelingen.
We bezoeken 2 natuurgebieden: Bos 't
Ename in Oudenaarde en De Maarkebeekvallei in Oudenaarde, Maarkedal
en Horebeke.
zondag 28 april, van 7.30 u tot 18.30 u
Vertrek op de parking van het Cultureel
Centrum om 7.30 u en terugkeer daar
ca. 18.30 u.
Kostendelend samenrijden aan 7 eurocent/km, te betalen aan de chauffeur.
Geschatte rijafstand: 180 km. We vragen
een vergoeding van 4 euro p/p voor het
natuurbehoud en -beheer in de bezochte
gebieden. Af te rekenen bij vertrek.
Meebrengen: picknick, verrekijker, goede
wandelschoenen, aangepaste kledij.
We picknicken aan de Boembekemolen, één van de vijf watermolens op de
Zwalm. Drank is ter plaatse aan te kopen.
Er zal ook dagverse soep verkrijgbaar zijn,
appelsap van een lokale Natuurpuntboomgaard en het Natuurpuntstreekbier
Boembeke Luiwerk.
Inschrijven bij Hilde Janssens,
0472 81 39 98 - hiljans@hotmail.com

30.04

Sportcentrum

TIP

01.05

11.05

LENTE IN AARTSELAAR?
Genieten jullie ook zo van de zonnige
lente? De vogels voelen dat ook! Vanuit
het warme zuiden zoeken ze aangename
plekjes in Aartselaar waar ze een partner
kunnen vinden en een nestje kunnen
bouwen.
In het natuurgebied Cleydael hebben we
elk jaar trouwe rietzangers op bezoek!
Het rietveld is hun geliefkoosde plek.
Ook spechten, boomkruipers en zwartkoppen hebben we daar al meermaals
gehoord.
Benieuwd of de vogels ook dit jaar aanwezig zijn? Ivan Bogaerts begeleidt de
vroegochtendwandeling.
woensdag 1 mei, van 7 u tot 10 u
Afspraak op de parking van Cleydaelhof
tegenover kasteel Cleydael, Zinkval in
Aartselaar
Info bij Ivan Bogaerts 0477 37 23 02

PLANTENINVENTARISATIE
Wij willen een volledig zicht krijgen op
wat er bloeit in het Cleydaelhof te Aartselaar. Daarom gaan we er ook dit jaar
onder leiding van Alain Pieters de planten
determineren. We proberen alle planten
op naam te brengen. Een goede flora is
hierbij behulpzaam.
zaterdag 11 mei, van 9.30 u tot 12.30 u
Afspraak op de parking Zinkvalstraat/
Cleydaellaan (tegenover het kasteel).
Meebrengen: flora, loep, waterdicht
schoeisel.
Info: luk.smets@telenet.be,
0477 66 94 32

Cleydaelhof

INFO-AVOND: GIFTIGE PLANTEN
Steeds meer worden mensen er toe aangezet om de natuur in te trekken en daar de
planten te verzamelen voor hun maaltijden… Is dit zonder gevaar?
Kan ik mijn kind (kleinkind) zonder problemen alleen in mijn tuin laten spelen?
Welke planten zet ik liever niet in mijn woonkamer?
Zijn al onze groenten gezond of blijf ik toch liever af van bepaalde delen van deze
groenten?
Ik heb een hond (kat). Welke planten ban ik liefst uit mijn tuin?
Welke risico’s zijn er wanneer ik toch een giftige plant opeet?
Wat moet ik doen bij een ongelukje met een giftige plant?
Op deze en nog meer vragen tracht Natuurpunt Aartselaar een antwoord of goede
raad te geven.
dinsdag 30 april, van 19.30 u tot 21.30 u
Inschrijven door storting van 6 euro op rekening BE07 5230 8080 0166 van Natuurpunt
Aartselaar met als mededeling “Giftige planten”
Afspraak in Sportcafé De Ark, Sportcentrum, Kleistraat 202 Aartselaar
Lesgever: Ronny Verelst. Info: ronnyverelst@telenet.be

Cleydaelhof

12.05

Zinkvalstraat
"ADOPTEER EEN BERM" – ZWERFVUIL
OPRUIMACTIE
De Milieuraad van Aartselaar startte in
2010 met de actie “Adopteer een berm”.
Natuurpunt Aartselaar sprong natuurlijk
op de kar en nam de berm langs de Cleydaellaan en de Zinkval als actiegebied.
In de voorbije jaren hebben de vrijwilligers van Natuurpunt Aartselaar al enkele honderden volle zwerfvuilniszakken
gevuld. Telkens weer opnieuw liggen de
bermen er vervuild bij en dus is en blijft
deze actie broodnodig indien we onze
gemeente zuiver willen houden…
zondag 12 mei, van 10 u tot ca 11.30 u
Daarom roepen wij iedereen op om
mee te komen helpen bij onze zwerfvuilactie…!!! Afspraak op de parking aan
Zinkval. Werkhandschoenen en stevig
schoeisel zijn aan te raden.
Meer info bij Ronny Verelst
ronnyverelst@telenet.be,
0475 58 55 70
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24.05

13.15 u. Graag vooraf melden of je
nog een vrije plaats in de auto hebt
en nog iemand kan meenemen aan
7 eurocent/km. Ter plaatste start de
rondleiding om 14 u, einde om 16 u
Adres: Holleweg 43 – Kapellen. Auto's
kunnen niet aan het VOC geparkeerd
worden, wel op een parkeerplaats in
de nabijgelegen straten.
Dit bezoek is een samenwerking tussen
Natuurpunt Aartselaar en Gezinsbond
Aartselaar

Aartselaar
ZWALUWFIETSTOCHT
Jaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we
de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen. Ons onderzoek richt
zich vooral op het voorkomen van de
boerenzwaluw. Het subsidiereglement
van Aartselaar wil het behoud van zwaluwnesten stimuleren door een geldelijke beloning van broedgevallen.
Vandaag maken we een fietstoer doorheen Aartselaar. Uiteraard schenken we
tijdens onze fietstocht ook aandacht
aan het voorkomen van de gierzwaluw
in onze gemeente.
Luk Smets is onze gids van dienst. We
brengen een bezoek aan de boerderijen
van Groenenhoek, Zinkval, De Reukens
en de Kontichsesteenweg.
vrijdag 24 mei, van 19 u tot 21 u
Afspraak aan de kerk St-Leonardus op
het Laar. Meebrengen: fiets, regenkledij
(indien nodig). Wij zorgen voor tellijsten
en een spiegel op steel om in de nesten
te kunnen kijken.
Info bij Luk Smets, 0477 66 94 32,
luk.smets@telenet.be

25.05

De Reukens
PLANTENINVENTARISATIE
Wij willen een volledig zicht krijgen op
wat er bloeit in De Reukens. Daarom
gaan we er ook dit jaar onder leiding
van Alain Pieters de planten determineren. We proberen alle planten op
naam te brengen. Een goede flora is
hierbij behulpzaam.
zaterdag 25 mei, van 9u30 tot 12u30
Afspraak aan de picknickbank langs het
Reukenspad.
Meebrengen: flora, loep, waterdicht
schoeisel.
Info: luk.smets@telenet.be,
0477 66 94 32

26.05

Cleydaelhof
LENTE IN AARTSELAAR?
2de vroegochtendwandeling op zoek
naar broedvogels
zondag 26 mei van 7 u tot 10 u
Meer info: zie 1 mei

05.06

De Reukens

Voor kinderen
ouders/grootouders

10.04

Kapellen
VLAAMS OPVANGCENTRUM VOOR
VOGELS EN WILDE DIEREN
Wegens succes in het Krokusverlof: een
tweede bezoekmoment mogelijk !!!
Het opvangcentrum (VOC) heeft als
opdracht de opvang en verzorging van
wilde inheemse dieren. Het is de bedoeling ze achteraf terug in de natuur
vrij te laten. Het zijn gekwetste of zieke
vogels en dieren die door natuurvrienden naar het "veldhospitaal" worden
gebracht.
We gaan met kinderen tussen 5 en 10
jaar, begeleid door hun (groot)ouder
het centrum bezoeken. Afhankelijk van
de noden van het VOC op dat moment,
bereiden wij nog een maaltijd voor een
diertje dat het nodig heeft.
woensdag 10 april, van 13.15 u tot ca
16.45 u
Inschrijven bij Ria Thys, 0476 33 79 36
– ria.thys@telenet.be
Onkosten: voor kinderen € 3, voor
volwassenen € 5, vooraf te storten op
het rekeningnummer van Natuurpunt
Aartselaar BE07 5230 8080 0166 met
vermelding “VOC-10 april”
Opgelet: volgorde van storting bepaalt
de deelname !!!
Vertrek vanop de parking van het CC,
della Faillelaan 34 in Aartselaar om

WATERDIERTJES - WIE WOONT ER IN
DE POEL?
Enkele jaren geleden is er in De Reukens
een vijver gegraven. Vorig jaar zijn we al
eens gaan kijken in de poel of er intussen waterdiertjes zijn komen wonen! En
ja hoor. Onze oogst was groot.
Ook dit jaar kunnen jullie samen met
Peter, Lisette, Ria en Hilde die diertjes
bekijken. Met schepnetjes zullen we
ze vangen en even bekijken in een loupepotje. Met behulp van zoekplaten
willen we weten welke naam ze hebben. En nadien laten we de diertjes
natuurlijk terug vrij. Ben je ook zo
benieuwd als wij?
We sluiten af met een prettig waterdiertjesspel en een stukje fruit.
woensdag 5 juni, van 14 u tot 16 u
Samen met oma, opa, mama of papa
zijn kinderen tussen 5 en 10 jaar welkom aan de Langlaarsteenweg, hoek
Oeyvaersbosch, inkom naast infobord.
Als je een schepnetje hebt, mag je het
meebrengen! Ook laarzen kunnen
handig zijn.
Gratis, maar inschrijven is noodzakelijk
bij :Hilde Janssens
hiljans@hotmail.com
of 0472 81 39 98
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Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat
221 Niel-Hellegat, ook bereikbaar via
de weg achter de huizen Boomsestraat,
parking inrijden thv huisnummer 266.
Of vanaf de Rupeldijk de wandelknooppunten 154 en 153 volgen.
Open op zondagen 7 april (13u-17u) en
28 april (14u-18u). In de periode mei/
september elke zaterdag en zondag,
telkens van 14u tot 18u.
Info: 03/888.39.44 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

06.04 – 04.05 – 01.06
Schelle

VOGELS SPOTTEN OP HET NOORDELIJK
EILAND
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel
maken elke eerste zaterdag van de
maand een vogelkijkwandeling rond
het Noordelijk eiland. Het tempo is laag
en men krijgt dan ook ruim de tijd om
de vogels te bekijken. Voor beginnende
vogelkijkers stellen we verrekijkers ter
beschikking.
zaterdag 6 april, 8u50 tot 12u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u, terug
om 12u.

Agenda Rupelstreek
28.04
Niel

TIP

ERFGOEDDAG IN NATUUR.HUIS DE
PAARDENSTAL
Vandaag starten we de zomerperiode in
Natuur.huis de Paardenstal, vanaf vandaag tot eind september is het Natuur.
huis elke zaterdag en zondag open, telkens van 14u tot 18u. Blikvangers buiten
zijn een nieuw rolstoelvriendelijk pad,
enkele natuurspeeltuigen en uiteraard
de reeds mooi herstelde muur en tunnelfront langs de Boomsestraat. En binnenin
kan je een prachtige landschapsfoto van
het natuurgebied Walenhoek bekijken,
de revival van de mooie tentoonstelling:
Het tij keert en een permanente tentoonstelling met historische foto’s uit de buurt
van het Natuur.huis.
Om 14u ben je welkom voor de opening van deze projecten, daarna gaan
we op stap door de wijken Hellegat en
Noeveren en door het natuurgebied
Walenhoek voor een combi erfgoed/
natuurwandeling.
zondag 28 april, van 14u tot 18u
- 14u opening zomerperiode Natuur.
huis de Paardenstal
- 15u-17u: Combi erfgoed/natuurwandeling Walenhoek en de wijken Noeveren
en Hellegat
Afspraak: Natuur.huis de Paardenstal,
Boomsestraat 221 Niel-Hellegat

13.04

Boom/Berlare/Schellebelle
BIRDWATCHING - PAARDENWEIDE EN WIJMEERS
Na een uurtje rijden kunnen we kennis maken met
enkele van de beste vogelkijkgebieden in de OostVlaamse Scheldevallei. Voor de middag bezoeken
we de Paardenweide in Berlare, na de middag de
Wijmeers bij Schellebelle. Voor de picknick kunnen
we terecht in café Oud Brughuys in Berlare.
zaterdag 13 april, 8u30 tot 17u
parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom. Aansluiting mogelijk voor de voormiddagexcursie om 9u30 aan café Oud Brughuys,
Brugstraat 55 Berlare, waar we tijdens de middag
ook terecht kunnen voor de picknick. Na de middag
rijden we naar de veersteiger in Schellebelle,
Meebrengen: verrekijker, eventueel telescoop,
vogelgids, stevige wandelschoenen en picknick.
Meerijders betalen 6 eurocent/km aan de chauffeurs.
Deelname vooraf melden: 0476/39.19.94 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

18.05

Boom/Mechelen
VOGELS SPOTTEN AAN HET ZENNEGAT
Samen met vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel kan je om de 2 maanden
een vogelkijkwandeling maken langs de
Dijle en omheen het overstromingsgebied Zennegat. Een gebied dat inmiddels
uitgegroeid is tot één van de beste vogelkijkgebieden in onze regio. De wandelafstand bedraagt 4 km en de wandeling
gaat over goed begaanbare paden. Voor
beginnende vogelkijkers stellen we verrekijkers ter beschikking.
zaterdag 18 mei, 8u30 tot 12u
Bijeenkomst kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom. Vandaar
carpoolen we naar de parking café 't
Bergsken (Hoge weg 217, Mechelen). Of
je kan aansluiten op de parking van café
't Bergsken waar we om 9u starten met
de wandeling.

18.05

Schelle/Wintam

OP ZOEK NAAR VOSSENWELPJES EN
SPOREN VAN BEVERS
Tijdens de namiddagexcursie gaan we
op zoek naar vossenwelpjes op het
Noordelijk eiland en beversporen in de
Nattenhaasdonk. Van het bijzondere
schouwspel van spelende jonge vosjes
kunnen we enkel genieten als de burcht,
net zoals vorig jaar, terug bewoond is. In de Nattenhaasdonk gaan we op
zoek naar beversporen. Een glimp opvangen van dit mysterieus knaagdier is
moelijker. Het zijn immers nacht-actieve zoogdieren. Wie interesse heeft en
wil blijven tot het schemert, kan met de fiets komen, of eventueel parkeren
aan de parking van de Zeesluis in Wintam. Vandaar wandel je dan naar de
veersteiger op de Rupeldijk en ontmoet je de groep.
zaterdag 18 mei, 15u tot 22u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 15u, terug
om 20u. Info: yente_DeMaesschalck@hotmail.com
Vossenwelpjes – foto: Yente De Maesschalck

Schietfuiken in de Rupel – foto: Erik De Keersmaecker

16.06
Niel

26.05
Niel

MET DROGE VOETEN DOOR HET
NIELS BROEK
Vandaag nodigen we je uit om kennis
te maken met de natuurpracht van het
Niels Broek en maken van de gelegenheid gebruik om er ons nieuwe project
voor te stellen. Een project dat tot doel
heeft om het vlonderpad in lengte te
verdriedubbelen. Eens dat gerealiseerd
is, kan je ook tijdens de natste periodes
met droge voeten door het Niels Broek
wandelen.
zondag 26 mei, van 14u tot 17u
Ridder Berthoutlaan Niel thv het gemeentehuis. Stevige wandelschoenen
zijn een aanrader
Info: info@natuurpuntrupelstreek.be

01.06

Terhagen

TIP

WELKOM IN DE KLEIPUTTEN
TERHAGEN
Hoe staat het ondertussen in het jongste natuurgebied van de Rupelstreek?
Als je benieuwd bent naar de recente
ontwikkelingen op het terrein en de
plannen voor de nabije toekomst kom
je vandaag zeker aan je trekken tijdens
één van de geleide wandelingen. We
vertellen onder meer over het hoe en
waarom van de nieuwe poelen voor
de rugstreeppad en lichten de plannen
toe voor de opwaardering van de grote
vijvers. We zoomen ook in op het leven
van bijen en libellen, 2 soorten die in dit
gebied goed gedijen. Kinderen kunnen
mee op onderzoek in en rond het water
of helpen bij de bouw van nestplaatsen
voor marterachtigen. Tot slot kan je ook
in de chalet terecht voor een drankje en
een vers gebakken pannenkoek.
Het is nog even wachten op de exacte
beginuren van de rondleidingen en
activiteiten. Meer info volgt in een
volgende uitgave van het Rupel.blad,
op de website en via een flyer.
zaterdag 1 juni, 9u - 18u
Onthaal Kleiputten Terhagen, bereikbaar via ingang Nieuwstraat 54 Terhagen. Volg daar de pijlen.
Er is een fietsenparking en beperkte
parking voor auto’s.
Info@natuurpuntrupelstreek.be

HOOGTIJ – VISSEN IN EN VAREN OP
DE RUPEL
In Niel staat de 1de editie van de
Scheldefeesten in het teken van de
terugkeer van vissen en zeezoogdieren in onze grote rivieren. Samen met
Regionaal Landschap Rivierenland,
Toerisme Rupelstreek, gemeente Niel
en de Kanoclub de Nielse Rupelsneppen
hebben we een boeiend programma
samengesteld, waarbij men zich geen
minuut hoeft te vervelen. Place to be
zijn de terreinen en de kantine van de
Kanoclub aan de Legastraat in Niel.
Om 10u30 is er een voordracht over de
vissen in de Rupel en de terugkeer van
grote zeezoogdieren in de Schelde en
de Rupel. Iets na 11u worden de fuiken
met laagtij uit de rivier opgehaald. De
vissen worden geselecteerd per soort,
de aantallen worden geteld, hun lengte
wordt gemeten. Enkele gevangen vissen worden in aquariums geplaatst en
daar kunnen ze bekeken worden, met
daarbij ook een woordje uitleg over de
soort en hun levenswijze.
Onder begeleiding van ervaren leden
van de Kanoclub Niel kan men in een
grote kano tochtjes maken op de Rupel.
Ter plaatse kunnen afspraken gemaakt
worden om in de weken daarna mee
te varen in eenzits- of tweezits kajak/
kano tijdens de wekelijkse tochten van
de kanoclub.
zondag 16 juni, 10u – 17u
afspraak: Infodorp Kanoclub de Rupelsneppen Niel, Legastraat 1A - Rupeldijk
Niel
info: info@natuurpuntrupelstreek.be

16.06
Rumst

HOOGTIJ – MET KINDEREN AAN HET
WATER
Aan de 3 rivieren in Rumst biedt Natuurpunt enkele laagdrempelige, leerrijke en creatieve activiteiten aan voor
kinderen. Je kan er onder meer wat
leren over het leven in de Rupel, zelf
een waterfilter maken of schilderen op
doek, boetseren en bootjes knutselen
met natuurlijke materialen.
zondag 16 juni, 10u – 16u30
afspraak: Rupeldijk ter hoogte van de
ingang van het park aan de blauwe
fietsersbruggen. Info:
https://www.rlrl.be/agenda/hoogtij
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Voor kinderen
ouders/grootouders

25.05

Terhagen
WATJE GAAT OP REIS
Vandaag gaan we samen met Kris en
Watje op stap in de Kleiputten van Terhagen. Het wordt een ontdekkingstocht
waarbij je je laat leiden door draagtas
vol met informatie, tips en leuke activiteiten.
Om kennis te maken met dit mooie
gebied en alvast een indruk te krijgen
van wat de wandeltas zoal te vertellen
heeft, kan je vandaag samen met je kinderen een gegidste wandeling maken.
Samen op pad door dit mooie natuurgebied; een combinatie van natuurbeleving, streekgeschiedenis en bijleren
over planten en dieren. Kinderen van
6 tot 12 jaar zijn welkom, samen met
hun ouders, grootouders, tantes, nonkels,…
zaterdag 25 mei, van 14u tot 16u30
Onthaal Kleiputten Terhagen, bereikbaar via ingang Nieuwstraat 54
Terhagen. Volg daar de pijlen naar het
onthaal.
Inschrijven: kris.delanoye@gmail.com

09.06
Boom

SCHORREMORRIE
Schorremorrie is een gezinsvriendelijk
en laagdrempelig kinderfestival. Tussen de vele attracties ook een stand
van Natuurpunt. Kinderen kunnen er
naar hartenlust uilenballen uit elkaar
pluizen. Uit ervaring weten we dat ze
dat bijzonder graag doen.
zondag 9 juni, van 11u tot 18u
PRD de Schorre in Boom
In voorverkoop kunnen kaarten aangekocht worden via www.deschorre.
be aan de prijs van 5 euro. Inkom aan
de kassa 7 euro. Kinderen onder 3 jaar
kunnen gratis binnen. Leden van Natuurpunt krijgen 1 euro korting.

Bekijk alle activiteiten op
www.natuurpunt.be/
rupelstreek
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Agenda Aartselaar

za 6 april, VOGELS SPOTTEN OP HET NOORDELIJK EILAND
8u50 parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle

wo 10 april, OPVANGCENTRUM VOGELS EN WILDE DIEREN
13u15 parking CC, della Faillelaan 34 Aartselaar

za 13 april, BIRDWATCHING - PAARDENWEIDE EN WIJMEERS
8u30 parking kerk H.Hart (A12) Eikenstraat Boom

zo 28 april, BOS ‘T ENAME EN MAARKEBEEKVALLEI
7u30 parking CC, della Faillelaan 34 Aartselaar

zondag 28 april, ERFGOEDDAG DE PAARDENSTAL
14u Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

di 30 april, INFO-AVOND: GIFTIGE PLANTEN
19u30 De Ark, Sportcentrum, Kleistraat 202 Aartselaar

za 18 mei, VOGELS SPOTTEN AAN HET ZENNEGAT
8u30 kerk H.Hart (A12) Eikenstraat Boom

wo 1 mei, LENTE IN AARTSELAAR?
7u parking Zinkvalstraat/Cleydaellaan (tegenover kasteel)

za 18 mei, VOSSENWELPJES EN SPOREN VAN BEVERS
15u parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle

za 11 mei, PLANTENINVENTARISATIE
9u30 parking Zinkvalstraat/Cleydaellaan (tegenover kasteel)

za 25 mei, WATJE GAAT OP REIS
14u onthaal Kleiputten Terhagen, Nieuwstraat 54 Terhagen

zo 12 mei, ZWERFVUIL OPRUIMACTIE
10u parking Zinkvalstraat/Cleydaellaan (tegenover kasteel)

zo 26 mei, MET DROGE VOETEN DOOR HET NIELS BROEK
14u Ridder Berthoutlaan Niel thv het gemeentehuis

vrij 24 mei, ZWALUWFIETSTOCHT
19u kerk St-Leonardus Laar

zag 1 juni, WELKOM IN DE KLEIPUTTEN TERHAGEN
9u onthaal Kleiputten Terhagen, Nieuwstraat 54 Terhagen

za 25 mei, PLANTENINVENTARISATIE
9u30 picknickbank Reukenspad.

zo 9 juni, SCHORREMORRIE
11u PRD de Schorre in Boom

zo 26 mei, LENTE IN AARTSELAAR?
7u parking Zinkvalstraat/Cleydaellaan (tegenover het kasteel)

zo 16 juni, HOOGTIJ – VISSEN IN EN VAREN OP DE RUPEL
10u Kanoclub, Legastraat 1A - Rupeldijk Niel

wo 5 juni, WATERDIERTJES - WIE WOONT ER IN DE POEL?
14u Langlaarsteenweg, hoek Oeyvaersbosch

zo 16 juni, HOOGTIJ – MET KINDEREN AAN HET WATER
10u Rupeldijk Rumst - blauwe fietsersbruggen

Nieuwe nestkastjes voor het steenuiltje
Het lijstje is lang, met daarop de vogelsoorten waarvoor vrijwilligers van Natuurpunt
Rupelstreek zowat alles doen wat enigszins mogelijk is. En het steenuiltje staat hoog op
dat lijstje. Midden de jaren ’90 werd gestart met het plaatsen van speciale nestkasten
voor ons kleinste uiltje en op dat moment werd eveneens gestart met projecten voor de
herwaardering van de knotboom in het landschap.
Knotbomenrijen in een open en liefst iets ruiger landschap zijn van levensbelang als rust-,
verberg- en broedplaats voor het steenuiltje. In principe is dat ruim voldoende, maar het
weer kan soms een echte spelbreker zijn. Vooral voor jonge steenuiltjes kan een langere
regenperiode dramatisch aflopen. Een droge nestkast kan dan voldoende zijn voor het
overleven van de jonge uiltjes. Reden genoeg om voldoende nestkasten te plaatsen.
Meer info over de projecten voor de bescherming van het steenuiltje – www.natuurpunt.be/
steenuilen

Een nieuwe nestkast voor het steenuiltje in de Schanshoeveweg in Reet
foto: Erik De Keersmaecker
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