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Rupel.blad is het driemaandelijks tijdschrift
voor de leden van Natuurpunt Aartselaar en
Natuurpunt Rupelstreek.

Coverfoto

Verleden en heden in de Kleiputten Terhagen,
mooi samen in één beeld- foto Steven Roels

Lid worden

Stort 27 euro op bankrekening:
BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt
Dan bent u lid tot eind 2020
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
Hilde Janssens: 0472/81.39.98
info@natuuraartselaar.be
www.natuuraartselaar.be

Natuur.huis de Paardenstal

Boomsestraat 221 Niel
Bushalte de Lijn (Hellegat)
Lijnen: 290 – 291 – 294
In de periode oktober/april: enkel de eerste
zondag van de maand open, telkens van 13u
tot 17u
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.

De narwal van Wintam herleeft…
Op 27 april 2016 werd aan de Rupelmonding in Wintam het kadaver van een dode
narwal gevonden. Het dier is wellicht
maandenlang op de dool geweest en was
ruim 2.000 km verwijderd van zijn leefgebied in de arctische wateren van Canada,
Groenland, Noorwegen en Rusland.
De doodsoorzaak van de narwal was wellicht een lang proces van verhongering van
een dier dat normaal in een kudde leeft.
Een maand voor de vondst werd de narwal
nog zwemmend in de Schelde gefotografeerd door Maarten Mortier ter hoogte
van Trektelpost Kruibeekse polder.
De vondst van de narwal is een uitzonderlijke gebeurtenis en de herinnering aan
deze gebeurtenis mag nooit verloren gaan.
Daarom deed Natuurpunt Rupelstreek in
het kader van het Landinrichtingsproject
Klein-Brabant en Zwijndrecht/ Scheldehelden 2.0 een projectvoorstel aan de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), om
tegen de gevel van het paviljoentje op de
strekdam van het Noordelijk eiland een
tekening van een narwal te plaatsen. En in
het paviljoentje info-panelen te plaatsen
die de verhalen vertellen van de narwal,
de terugkeer van de vissen in de Rupel en
de Schelde en tevens van de terugkeer
van grote zeezoogdieren, zoals bruinvis,
gewone zeehond en grijze zeehond. Na
het akkoord van de Vlaamse Waterweg
NV, eigenaar van het paviljoentje, werd
de projectaanvraag goedgekeurd.
Op 27 juni werd door Street-Artkunstenaar
DZIA een tekening van een narwal tegen
de gevel van het paviljoentje geplaatst.
Vorig jaar maakte DZIA ook al het gouden
paard tegen de gevel van Natuur.huis de
Paardenstal. Meerdere werken van DZIA
zijn ook te bewonderen in ons natuurgebied Kleiputten Terhagen.
Om de Narwal van Wintam te bekijken

neem je de veerboot aan de veersteiger
in Schelle en wandel aan de overkant naar
rechts. De volledige tekening kan het best
bekeken worden vanaf de overkant van het
Zeekanaal, wandel daarvoor over één van
de sluisdeuren, de groene pijl toont je de
weg en wandel daar opnieuw naar rechts,
een verrekijker is een aanrader.

En er is meer…
Naar aanleiding van dit project hebben
we de Standaard Uitgeverij gecontacteerd. Deze uitgeverij geeft onder meer
de Suske en Wiske-albums uit. De makers
van de Suske en Wiske-albums vonden dit
een bijzonder interessant thema, met als
gevolg dat in december een nieuw Suske
en Wiske album verschijnt, met als titel:
De nacht van de Narwal.
In dit album krijgt Suske een narwaltand
in handen waarin oude runentekens
gekerfd staan. Het verhaal brengt Suske
en Wiske naar het paviljoentje op het
Noordelijk eiland en later via een tijdsreis
naar Groenland voor een avontuur vol
onvoorziene gevaren, waar ze ook de
narwallen ontmoeten.
Als alles goed gaat wordt dit album begin
december tijdens een persmoment aan het
paviljoentje op de strekdam van Noordelijk
eiland voorgesteld. Streefdoel is tevens
dat we dan de nieuwe tentoonstelling met
info-panelen over de narwal van Wintam,
de terugkeer van de vissen in de Rupel en
de Schelde en tevens van de terugkeer
van grote zeezoogdieren, zoals bruinvis,
gewone zeehond en grijze zeehond in
onze grote rivieren kunnen voorstellen.
We houden jullie op de hoogte…

Erik,

voorzitter Natuurpunt Rupelstreek

Rumstse huiszwaluwen halen formidabel resultaat!
In 2003 had het er nog alle schijn van dat
de huiszwaluw als broedvogel zou verdwijnen in de Rumstse centrumstraten. Vrijwilligers van Natuurpunt telden tijdens dat
broedseizoen nog amper 5 broedpaartjes.
Eerder was de huiszwaluw al als broedvogel verdwenen uit de dorpskernen van
Hemiksem, Niel, Reet en Schelle.
Die dramatische achteruitgang was een
signaal voor Natuurpunt om in samenwerking met gemeente Rumst de campagne:
Zwaluwen thuis in Rumst op te starten. Een
campagne met een formidabel resultaat,
want nu, 16 jaar later, staat de teller op
71 broedpaartjes voor de Rumstse centrumstraten!
Dit is een resultaat om fier op te zijn en dat
zijn we dan ook, vooral omdat dit resultaat
tot stand kwam dankzij een bijzonder
mooie samenwerking tussen Natuurpunt,
gemeente Rumst en later ook met Regionaal Landschap Rivierenland.

Wat was het plan van aanpak?
De belangrijkste doelstelling was het
ophangen van kunstnesten in die straten,
waar er toen nog huiszwaluwen aanwezig
waren. En die straten waren het Molenveld
en enkele buurstraten.
Huis aan huis werd een flyer gebust met
een vraag aan de bewoners of ze ermee
akkoord waren dat er één of meerdere
kunstnesten onder hun dakgoot geplaatst
werden.
Bij de bewoners die akkoord waren, werd
een peterschap voorgesteld en ze hoefden het ook niet zomaar gratis te doen.
Gemeente Rumst steunde het project
door een subsidie toe te kennen voor
het instandhouden van nesten van boe-

ren-, huis- en gierzwaluwen.
Deze subsidie is afhankelijk
van het aantal bewoonde nesten, met een minimum van
25 euro/jaar tot maximaal
75 euro/jaar per aanvrager.
Medewerkers van de Technische dienst van gemeente
Rumst zouden onder de kunstnesten eventueel ook poepplankjes plaatsen en een jaarlijks onderhoud doen van de
poepplankjes. Meteen daarna
steeg het aantal broedpaartjes
jaar na jaar en in crescendo
ook het aantal aanvragen om
kunstnesten te plaatsen.
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Broedende huiszwaluwen in Rumstse centrumstraten, met onderaan ook
een broedende Turkse tortel – foto: Steven Roels

Zwaluwenfeest in het
Molenveld
In 2011 konden we voor het
eerst feestvieren met een heuse
zwaluwenhappening, toen we
opnieuw meer dan 20 broedpaartjes telden. Voornamelijk in
het Molenveld, deze straat werd
dan ook symbolisch omgedoopt
tot de Zwaluwenstraat. En nu Kijken naar de zwaluwen in Rumstse centrumstraten - foto: Steven Roels
weer 8 jaren later staat de telvoor de hulp om dit formidabel resultaat
ler op 71 broedpaartjes voor de Rumstse
te bereiken. En we zijn ook de bewoners
centrumstraten, niet enkel meer in het
van de Rumstse centrumstraten dankbaar,
Molenveld, maar ook in de buurstraten.
zij zorgen ervoor dat de zwaluwen welkom
zijn en welkom blijven in hun straat en
Veel dank voor de bewoners van
onder hun dakgoten. Het beetje hinder
de Rumstse centrumstraten
met soms vogelpoep op de stoep of op een
De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelandere plek nemen ze er graag bij.
streek zijn de gemeente Rumst en RegiTekst : Erik De Keersmaecker
onaal Landschap Rivierenland dankbaar
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Lepelaars op het Noordelijk eiland…

aW(UX)/RW(UX), GNfP/aRN, YYfa/GYG, het zegt je waarschijnlijk helemaal
niets. Het zijn de codes van de kleurringen van lepelaars. Op 13 augustus zaten
er 47 lepelaars op het Noordelijk eiland en dat moet wellicht een record zijn.
Vogelaars die het Noordelijk eiland regelmatig of af en toe bezoeken tellen
steeds het aantal lepelaars en die resultaten worden dan ook telkens netjes
geboekt op de website: www.waarnemingen.be. Waar die lepelaars vandaan
kwamen en waar ze naartoe vlogen bleef echter een raadsel.
Van de 47 lepelaars die op 13 augustus
op het Noordelijk eiland zaten droegen
10 vogels kleurringen. Bij één vogel stond
er een lettercode op een witte ring, de
code NADN werd doorgestuurd naar de
Werkgroep Lepelaar Nederland en 2 dagen later wisten we reeds waar die vogel
vandaan kwam. Deze jonge lepelaar werd
op 20 juni 2019 als juveniel geringd op een
broedplaats in het Krammer-Volkerak, 61
km noordelijk van het Noordelijk eiland en
het was de eerste waarneming van deze
vogel buiten de broedplaats.

Die gegevens smaakten naar
meer…
Op vrijdag 16 augustus werden ruim 3
uur gespendeerd aan het bekijken van
de kleurringen van 8 lepelaars. Geen
eenvoudige opgave, doorgaans staan de
vogels op één poot, de andere poot zit dan
verborgen tussen de veren. De kleuren op
de ringen zijn niet steeds goed te onderscheiden en in ons groepje vogelaars was
er soms discussie of het nu een zwarte dan
wel een donkerblauwe ring was.
Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om
bij 3 vogels de volledige combinatie aan
de linker- en rechterpoot af te lezen en
het resultaat daarvan lees je in de eerste
zin bovenaan.
En lepelaar met ringcode aW(UX)/RW(UX)
slaat alle records, de vogel werd op 13
juni 2003 geringd als nestjong aan het
Markizaat net over de Nederlandse grens.
Daarna werd hij of zij 3 jaar niet meer
gezien, tot 8 mei 2006 in de Scherpenissepolder op Tholen. In augustus 2008 werd

Juveniele lepelaar met kleurringen op het Noordelijk eiland op
1/8/2017 – Code: PNfN/aRP, foto: Chris Coeckelbergh –
Code werd nu doorgestuurd naar Werkgroep Lepelaar Nederland
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de vogel gezien bij Bergenop-Zoom.
In maart 2009 zat de lepelaar
dan weer aan Ria Gernika in
Noord-Spanje en een maand
later in de kolonie lepelaars
op Schiermonnikoog, waarschijnlijk als broedvogel.
Daarna weer 3 jaar niets. In
2012 werd de vogel gezien
in de Biesbosch en aan het
Markizaat. En op 18 november 2014 zat de lepelaar als
overwinteraar aan de Banc
d’Arguin in Mauritanie, ongeveer 4.000 km
verwijderd van de Lage Landen. En zo gaat
het maar door tot de vogel in september
2015 en juli 2016 werd waargenomen in
Doelpolder Noord.
Op 30 januari 2017 zat de lepelaar opnieuw aan de Banc d’Arguin in Mauritanie.
In juli 2018 werd de vogel opnieuw waargenomen in Doelpolder Noord, net zoals
op 30 juni 2019. En een maand later zat de
vogel dus op het Noordelijk eiland.
Lepelaar GNfP/aRN, de 2de in het rijtje
bovenaan werd als nestjong in juni 2017
geringd in het Markizaat. In 2017 werd de
toen juveniele lepelaar op enkele plaatsen
gezien, onder meer op 28 september aan
het Zennegat. In 2018 was er geen enkele
waarneming en dit jaar opnieuw enkele
waarnemingen, onder meer in het Groot
Rietveld in Melsele.
Lepelaar YYfa/GYG tenslotte werd op 15
juli 2012 geringd als nestjong op het Waddeneiland Terschelling. In januari 2013 zat
de vogel in de zoutmoerassen in het zuiden
van Bretagne. In september 2016 op het

Waddeneiland Texel en enkele dagen later
in Doelpolder Noord. Tijdens de zomer van
2017 zat de lepelaar opnieuw op Terschelling en de kans was dan ook bijzonder
groot dat de vogel daar broedvogel was.
In juli en augustus werd de vogel opnieuw
in Doelpolder Noord waargenomen.
Hetzelfde verhaal in 2018, tot de vogel in
oktober in de Marismas del Odiel bij Huelva in Andalusië zat en daar waarschijnlijk
overwinterde.

Werkgroep Lepelaar Nederland
Onderzoekers aan de Rijksuniversiteit
Groningen volgen nauwgezet de trekbewegingen op van gekleurringde lepelaars
en uit hun onderzoek zou blijken, dat lepelaars die in Spanje overwinteren betere
broedresultaten hebben, dan lepelaars die
in Mauritanië overwinteren en dat ze gemiddeld ook enkele jaren ouder worden.
Bij hun onderzoek worden ze geholpen
door medewerkers en vrijwilligers van
Werkgroep Lepelaar Nederland. De
Werkgroep houdt een register bij van alle
in Europa met kleurringen geringde lepelaars. Vanaf dit jaar worden jonge lepelaars
geringd met witte ringen met 4 zwarte letters en/of cijfers. In Nederland begint die
inscriptie steeds met de letter N.
Met dank aan Werkgroep Lepelaar Nederland voor de info over de gekleurringde
lepelaars en tevens voor het doorsturen
van enkele foto’s met jonge lepelaars met
het nieuw type kleurringen. Een witte
ring met een combinatie van vier cijfers
en letters.
Dank ook aan Chris Coeckelbergh voor
de prachtige foto van een gekleurringde
lepelaar.
Tekst : Erik De Keersmaecker – Natuurpunt
Rupelstreek

Net geringde jonge lepelaars – foto Werkgroep Lepelaar Nederland

Behaag..natuurlijk tovert je tuin om tot een
paradijs voor vogels, vlinders en wilde bijen!
Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en het blijvend promoten om onze tuinen vogel- en dus ook
bijen- en vlindervriendelijker in te richten heeft zonder twijfel enorm veel
leven in grote en kleine tuinen gebracht. Inmiddels is Behaag…Natuurlijk 26
jaar oud, nog steeds springlevend en nog steeds meer dan nodig. Een kleine
enquête met een wandeling langs de voor- en waar mogelijk ook achtertuinen
langs onze straten en pleinen toont nog steeds beelden met vele plekken
waar vogels, vlinders en wilde bijen niet welkom zijn.
Dan kan anders…
Wil je graag vogels in je tuin? Zorg
er voor dat ze een veilig plekje
hebben, om naartoe te vliegen.
Een boom of enkele opgaande
struiken kan al volstaan. Een
meidoorn is een topsoort voor
elke tuin. Een klein rommelhoekje
is eveneens een weldaad voor
vogels. Roodborstjes, winterkoningen en heggenmussen houden
ervan om daarin op zoek te gaan
naar spinnetjes en wormpjes.
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Sleedoorn – foto: Fons Van den heuvel

Gehakkelde aurelia – Fons Van den heuvel

Winterkoning – foto: Fons Van den heuvel

Dit jaar worden opnieuw 2 soorten als Boom van het Jaar aangeboden en
tevens zijn er weer enkele fruitboomsoorten in het aanbod opgenomen.
De gekozen fruitboomsoorten zorgen allen voor een formidabele bloei, een
waar eldorado voor wilde bijen en hommels. Terwijl het fruit, al dan niet
afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders
Als je ervoor kiest om een fruitboom aan te planten
in functie van de opbrengst, raden we je aan, om
Praktisch:
je vooraf goed te informeren. De bestuiving is erg
belangrijk. De aangeboden soorten zijn allen zelfbe- Tot donderdag 31 oktober kan je een bestelling plaatsen.
stuivend, maar kruisbestuiving met soorten die in de Info over prijzen, samenstelling plantpakketten en te koop aangeboden planten en
bijenhotelletjes: www.natuurpunt.be/behaag
buurt staan, levert een betere oogst op.
Meer info: www.fruitbomen.net/bestuiving
Werkwijze Aartselaar:
Je kan info vinden en online bestellen op
Dit jaar bieden we weer bijenhotelletjes te koop aan. •
www.natuuraartselaar.be/behaag.
Wilde bijen hebben het vandaag erg moeilijk. Door
De betalingswijze staat in de bevestigingsmail, die je krijgt na je bestelling.
ziektes, pesticiden en een monotoon landschap waar •
De bedeling van de bestellingen heeft plaats op vrijdag 6 december in het 		
er almaar minder nectar en stuifmeel te vinden is. En •
dat is ook voor ons een probleem. Wilde bijen zijn im- Technisch Centrum, Oudestraat 8, tussen 18u en 19u30
mers prima bestuivers van fruitbomen, gewassen en
wilde planten. Een goede start is het plaatsen van een Werkwijze Rupelgemeenten:
In gemeente Rumst, kan je dit jaar alle info vinden en online bestellen via
bijenhotelletje. Hang het bij de komst van de lente op •
www.rumst.be/behaag
een zonnige plaats in je tuin en geniet volop van het
•
In de 4 andere Rupelgemeenten kan men op de volgende plaatsen terecht
werk van de wilde bijtjes.
voor een bestelling:
o Gemeente Boom: Gemeente¬huis, eerste verdieping, Dienst Leefmilieu
De bijenhotelletjes worden
o Gemeente Hemiksem: Administratief Centrum (Sint-Bernardusabdij),
gemaakt door Den Atelier
Technische dienst
in Niel, een arbeidszorgceno Gemeente Niel: Infobalie gemeentehuis
trum voor mensen, die omo Gemeente Schelle: Milieudienst eerste verdieping gemeentehuis.
wille van een arbeidsbeperOp het bestelformulier duid je je keuze aan.
king, niet terecht kunnen in
de gewone tewerkstelling.
•
Of je schrijft het totaalbedrag over op rekening BE70 0013 5986 4925 van
Natuurpunt Rupelstreek met vermelding: Behaag 2019 + naam gemeente, samen
Den Atelier is een project van
met de naam van de besteller op dit formulier. Tevens zend je een kopie van het
vzw Pegode:
bestelformulier naar: info@natuurpuntrupelstreek.be
www.pegode.be
•
Je bestelling is pas definitief als je een retourberichtje ontvangen hebt.
Tekst : Erik De Keersmaecker

Workshop uilenballen
pluizen voor leerlingen
GBS Ter Doelhagen

Workshop uilenballen pluizen – foto: Erik De Keersmaecker
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Donderdag 13 juni mochten we een
15-tal leerlingen van GBS Ter Doelhagen verwelkomen in de chalet
van de Kleiputten Terhagen. Op de
agenda stond een info-moment over
de kerkuil, de prooien die kerkuilen
vangen en waarvan men de skeletjes
en schedeltjes kan terugvinden in
uilenballen.
Het uit elkaar pluizen van de uilenballen verliep prima en terug in de
klas liet juffrouw Jasmine enkele
commentaartjes bij elkaar schrijven,
zoals: Het was heel leuk - het was
soms spannend, maar super leuk - ik vond het een leuke ervaring om de uilenballen uit te pluizen en meer over de uilen te weten te
komen - ik vond het leuk, interessant en het was leuk om te kunnen ontdekken welke muis het was - eerst was het vies, maar toen
je iets vond, durfde je meer - echt een aanrader - het stonk wel een beetje, maar dat kon de pret niet bederven - het was een beetje
vies, maar leuk als je botjes vindt – super!

Hulp Teams Cummins meer dan welkom…
De wandelpaden in onze natuurgebieden groeien in snel tempo
dicht met allerlei planten, voornamelijk grassen en bramen.
Voor het maaien van grassen en kruiden is onze maaibalk erg
belangrijk. Met de motorheggenschaar worden overhangende
bramen en takken van struiken gesnoeid. Vooral overhangende
uitlopers van bramen kunnen erg hinderlijk zijn voor wandelaars
en zelfs kwetsuren veroorzaken.
Het bijeenharken van dat maaisel en snoeisel is een andere
opdracht.
Vrijdag 14 juni konden we daarvoor rekenen op de hulp van
2 groepen Cummins-medewerkers en die hulp was meer dan
welkom. Na die maai- en snoeibeurt lagen de wandelpaden in
de Kleiputten Terhagen er weer even prima bij. Op donderdag 11
juli mochten we dan weer een andere groep medewerkers van
Cummins verwelkomen, dit keer in het Niels Broek. Daar werd
de oude vloeibeemd langs de Wullebeek voor het eerst in juli
gemaaid en ook daar moest het maaisel afgevoerd worden. Een
taak die uitgevoerd werd door 10 Cummins-medewerkers en 3
vrijwilligers van Natuurpunt.

Afvoeren maaisel oude vloeibeemd Niels Broek – foto: Erik De Keersmaecker

Blijvend succes voor rondjes Vogels kijken Noordelijk eiland
De maandelijkse rondjes vogels kijken aan en omheen het Noordelijk eiland blijven een succesverhaal. Zaterdag 3 augustus waren er
opnieuw 16 vogelkijkers op de afspraak, om samen met Nel en Jan de vogels van het Noordelijk eiland te bekijken. En het was weer
genieten van een ruim aanbod van pleisteraars en doortrekkers. Een grote groep
lepelaars, in totaal 37 vogels kon natuurlijk op het meeste bekijks rekenen. Daarnaast een indrukwekkend lijstje steltlopers, met onder meer tureluur, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, witgat en kluut. En een ooievaar op de oevers van
de Rupel. Daarnaast een hele lijst eendensoorten die momenteel wel moeilijker
op naam te brengen zijn, omdat de meeste vogels in eclipskleed zijn.
De volgende rondjes vogels kijken Noordelijk eiland gaan door op zaterdagen
5 oktober – 2 november en 7 december – afspraak 8u50 parking Tolhuis of om
9u veerboot Rupeldijk Schelle – Heb je geen verrekijker? Geen nood, er worden
verrekijkers ter beschikking gesteld. Stuur vooraf wel een mail naar:
debacker-vanlinden@telenet.be
Vogels kijken Noordelijk eiland – foto: Nel De Backer
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Onderhoud eilandje noordelijke plas
Noordelijk eiland

Verwijderen vegetatie eilandje noordelijke plas – foto: Harry Opsommer

Nieuwe wandelbrug in het Niels Broek
De wandeling door het Niels Broek werd opgenomen in de
nieuwe kaart van het Wandelnetwerk Rivierenland en daar
zijn we bijzonder blij mee. In het Niels Broek wandel je langs
natte weilanden en door een elzenbroekbos, een biotoop dat
zelfs Europese bescherming geniet.
Het onderhoud van de wandelpaden in het Niels Broek is dan
ook een regelmatig weerkerend karwei en dat deden we op
maandag 19 augustus. Een dag later waren we er opnieuw aan
de slag dit keer voor het plaatsen van een nieuwe wandelbrug.
Helpers waren: Jan, Steven, Harry, Yente, Jos en Erik

Plaatsen nieuwe wandelbrug Niels Broek- foto Steven Roels

Nacht van de Vleermuis in de Kleiputten
Terhagen
Geen overrompeling op zaterdagavond 31 augustus voor de
Nacht van de Vleermuis, waarbij we kinderen uitnodigden om
samen met enkele gidsen van Natuurpunt op stap te gaan in het
halfduister van de Kleiputten Terhagen. Welgeteld 3 gezinnen
mochten we verwelkomen, alles samen 5 kinderen en 3 papa’s,
plus nog enkele natuurliefhebbers. In geologische termen is
de Kleiputten Terhagen nog een bijzonder jong gebied en dat
vertaalt zich ook in de aanwezigheid van vleermuissoorten en
aantallen. Momenteel liggen die cijfers nog aan de lage kant.
Met onze batdedectors konden we dan ook slechts 2 soorten
determineren: dwergvleermuis en baardvleermuis. Mogelijk
overvliegen soorten, zoals grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis de Kleiputten
Terhagen, tijdens
hun jachtvluchten,
dat zijn meestal
kortere momenten,
wat de kans op een
waarneming kleiner maakt.

Nacht van de Vleermuis in de Kleiputten Terhagen –
foto: Steven Roels

Het eilandje dat eind vorig jaar op voorstel van Natuurpunt
door het Agentschap voor Natuur en Bos in de noordelijke
plas van het Noordelijk eiland werd aangelegd heeft meteen bewezen dat het een prima broedplaats kan zijn voor
grondbroeders, zoals visdief, kluut en kokmeeuw. Mits enige
optimalisatie kan het ongetwijfeld nog andere grondbroeders
aantrekken.
Belangrijke voorwaarde om het eilandje optimaal te houden
voor die grondbroeders is het regelmatig verwijderen van de
vegetatie, zodat de bodem kaal blijft en opgroeiende planten
vóór- en na het broedseizoen verwijderd worden. Een taak die
op maandag 5 augustus voor het eerst werd uitgevoerd door
vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek.

Centrale Schelle wordt overrompeld tijdens de Open Monumentendag
De oude Electrabelcentrale of den Interescaut in de plaatselijke volkstaal
werd aangekondigd als één van de toplocaties van de Open Momumentendag 2019. Dat er veel volk zou komen was dus gepland, maar de
toeloop bleek veel groter dan verwacht, niet enkel voor een bezoek aan
de oude elektriciteitscentrale, maar ook voor een bezoek aan Maaienhoek.
De 2 geplande gidsbeurten werden er dus drie en tijdens die 3 tochten
konden Yente en David een 200-tal bezoekers verwelkomen tijdens een
gidsbeurt door dit door Natuurpunt beheerde natuurgebied.
Yente en David verdienen daarvoor een dikke proficiat.
Ook de andere NP-vrijwilligers, 12 in totaal hebben het trouwens schitterend gedaan. Onder meer aan de pannenkoekenstand, waar door
Steven, Kris, Jan en Harry knap werk werd geleverd, of aan de infostand,
met het Rad van de Natuur waar Chris en Monique kinderen weet- en
doevraagjes lieten oplossen. Bijzonder leuk was ook, toen op het einde
van de dag bleek dat we 12 namen van gezinnen mochten bijschrijven
op de ledenlijst van Natuurpunt.
Pannenkoeken bakken voor de natuur – foto: Erik De Keersmaecker
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Cursus Vogels kijken 2020

Het vogels kijken scheert bijzonder hoge toppen bij Natuurpunt Rupelstreek en volgend jaar doen we er nog een stevig schepje bovenop.
Je krijgt immers de kans om je een gans jaar lang onder te dompelen in de indrukwekkende vogelwereld. En je hebt nu zelfs de keuze
om dat een half jaar of een gans jaar lang te doen.
Je kan inschrijven voor het volledig aanbod aan info-avonden, excursies, bustochten en zelfs een boottocht. Of je kiest voor een half
pakket. Uiteraard heb je als je voor het volledig pakket kiest een stevig prijsvoordeel.
Alle theorie-avonden gaan door in Natuur.huis de Paardenstal in Niel, telkens op een donderdagavond en altijd van 19u30 tot 22u15.
Die info-avonden en alle excursies worden begeleid door vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en Vogelwerkgroep Rupel. Allen
ervaren vogelkijkers, zo kunnen we de deelnameprijzen relatief laag houden. De cursus: Vogels kijken 2020 richt zich tot een breed
publiek en men hoeft dus geen voorkennis te hebben om deel te nemen. Deelnemers die nog geen verrekijker hebben, hoeven ook
niet te wanhopen, aan hen wordt een verrekijker ter beschikking gesteld.

Praktische info:
De cursus start op donderdag 16/1 (thema: Kennis maken met het vogels kijken). De volgende info-avonden gaan door op 6/2 (wintervogels), op 5/3 (nachtroofvogels), op 9/4 (struweel- en rietvogels), op 7/5 (meeuwen), op 4/6 (dagroofvogels), op 2/7 (reigers,
lepelaars, ooievaars en aalscholvers), op 13/8 (akkervogels), op 24/9 (vogeltrek), op 8/10 (steltlopers) en op 5/11 (vogels van plassen
en rivieren).
Tussendoor gaan de deelnemers op stap:
• Met de bus naar Zuid-Holland en Zeeland op 29/2, naar de Oostkantons op 13/6, naar Tholen en Schouwen-Duiveland op
12/9 en naar de IJzermonding in Nieuwpoort en de Uitkerkse polder op
5/12.
IJsvogel – foto: David Van den Broeck
• Een boottocht op zaterdag 19/12 op de Schelde, Rupel en Dijle.
• Een halve dagexcursies naar het Noordelijk eiland op 26/1
• Dagexcursies naar de Paardenweide en de Wijmeers op 28/3, de natuurgebieden op Linkeroever op 18/4 en 14/11, een roofvogelexcursie op
11/7 en een akkervogelexcursie op 22/8.
• Avondexcursies in het boerenland van Schelle op 9/3, een nachtegalenwandeling in het Broek de Naeyer in Klein-Willebroek op 30/4, een
excursie omheen het Zennegat op 29/5 en een nachtzwaluwentocht op
27/6.
• Een Vogelkijkmarathon op 9/5 en verrassingstocht op 24/10.
• We doen ook mee aan Birdwatchday in oktober.
Omwille van praktische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot
maximaal 30 deelnemers.
Inschrijven voor het volledige pakket kost 190 euro/leden Natuurpunt, nietleden 200 euro.
Voor het pakket periode januari/juni betaal je 100 euro/leden Natuurpunt,
niet-leden: 110 euro. Voor het pakket juli/december betaal je 120 euro/leden
Natuurpunt, niet-leden 130 euro.
Dit bedrag of deze bedragen kunnen gestort worden op rekening BE70 0013
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek, met vermelding: Cursus vogels
kijken 2020 – volledig pakket of pakket januari/juni 2020, eventueel pakket
juli/december 2020, met vermelding van je naam, gsm-nummer, emailadres
en keuze pakket.
In het inschrijvingsgeld is de deelname aan de bustochten en boottocht
inbegrepen.
Meer info: info@natuurpuntrupelstreek.be
De cursus Vogels kijken 2020 wordt georganiseerd i.s.m. Natuurpunt CVN en Vogelwerkgroep Rupel
Watersnip – foto: Fons Van den heuvel

Man rietgors in winterkleed – foto: Yente De Maesschalck

Vogelkijkvierdaagse Friesland/Lauwersmeer
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Tijdens deze 4-daagse vogelreis rijden we naar het noorden van Nederland, waar we op ontdekking gaan in de beste vogelkijkgebieden, met weidse landschappen en prachtige vergezichten op het Lauwersmeer, de Waddenzee en de Waddeneilanden Ameland en
Schiermonnikoog.
In deze periode van het jaar gebruiken ontelbare trekvogels het Lauwersmeer en de uitgestrekte slikplaten van de Waddenzee op de
grens tussen de provincies Friesland en Groningen als tussenstation op hun jaarlijkse tocht van overwinterings- naar de broedgebieden
in Noord-Europa. Nationaal Park Lauwersmeer is daarom een Nederlandse toplocatie om vogels te kijken. De vogelkijkplekken Jaap
Deensgat en Ezumakeeg staan garant voor het zien van vele vogelsoorten.
Tijdens onze heenrit plannen we stops aan de Zouweboezem ten zuiden van Utrecht, waar we purperreigers, zwarte sternen en grutto’s
kunnen bekijken. In de Wieden in de buurt van Giethoorn kijken we naar broedende lepelaars, purperreigers en aalscholvers en bij de
derde stop in het Fochtelooerveen hopen we kraanvogels te spotten.
Tijdens dag 2 maken we een toer omheen het Lauwersmeer, met diverse stops en wandelingen. Schiermonnikoog wordt het doel van
dag 3, waar we met een huurfiets de verschillende landschappen doorkruisen, elk met z’n eigen typische vogels. Lepelaars in de Westerplas, weidevogels in de polder en steltlopers op het wad.
Natuurpunt Rupelstreek biedt je de kans om dit fantastisch vogelspektakel zelf mee te maken. We verblijven 3 nachten in hotel de
Posthoorn in Dokkum, op basis van half pension, met ontbijt en avondeten. We hebben er 12 kamers gereserveerd. Voor het middageten maken we een stop aan een plaatselijk eetcafé, daar kunnen we dan terecht voor een bord warme soep met brood of eventueel
een klein gerecht.
Een verblijf in Dokkum is op zich al een aanrader, het is één van de oudste steden van de Lage Landen en was ooit één van de admiraliteitssteden in de Nederlanden.
Voorafgaand aan deze vogelkijkvierdaagse organiseren we een contact- en info-avond voor de deelnemers.

Praktisch
Vertrek: maandag 18 mei 2020 - Reisduur: 4 dagen
Prijzen: 235 euro/315 euro - Info: Erik De Keersmaecker - Guy Buyst
Deelnameprijzen: 235 euro per persoon in een standaard 2-persoonskamer. Een kamer
voor 1 persoon kost 315 euro. In de deelnameprijs zijn het ontbijt (3x) en het avondmaal
(3x) inbegrepen.
Bijkomende kosten zijn extra dranken, het middageten, vervoerskosten en eventueel onkosten voor de ferry naar Schiermonnikoog en een huurfiets.
We rijden met eigen wagens, meerijders betalen 6 eurocent/kilometer of 6 euro/100 km
aan de chauffeurs. In hotel de Posthoorn hebben we 12 kamers gereserveerd, dus kunnen
er maximaal 24 personen mee, snel boeken is de boodschap.
Interesse: stort voor 1 november 100 euro op rekening BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met als mededeling “Vogelreis Friesland/Lauwersmeer” 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.
Lauwersmeer vanaf kijkpunt de Pomp – foto: Erik De Keersmaecker

Zeearend – symbool Nationaal Park Lauwersmeer
foto: Erik De Keersmaecker

Lepelaar – foto: Chris Coeckelbergh

10

Polders van Kruibeke
Hemiksem/Bazel/Kruibeke

Wa
nd
Tip el

Aan de overkant van de Schelde vormen de polders tussen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde een 650
ha groot gecontroleerd overstromingsgebied. Ze zijn de laatste schakel van het eerste Sigmaplan, dat na
de overstroming van Ruisbroek in 1976 tot stand kwam om het rivierenland van Schelde, Rupel, Dijle en Nete
te beschermen tegen overstromingen. Vogels, libellen, vissen en zoogdieren genieten nu van ruim 300 hectare slikken
en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 150 hectare natte elzenbroekbossen. Kilometerslange dijken en wandelpaden
bieden er een schitterend uitzicht over het gebied en tevens over de machtige Schelde.

1. Een comfortabele veerboot brengt je

naar de overkant van de Schelde, daar
ga je metéén naar rechts en wandel je
over de overloopdijk. Meteen heb je een
mooi zicht op de polder, met natte graslanden en grachten afgezoomd met brede
rietstroken. Dit gebied werd ingericht als
weidevogelgebied. Grutto, tureluur, watersnip en scholekster zijn de belangrijkste
doelsoorten als broedvogels, voorlopig
echter zonder succes. De graslanden zijn
wel superbe voor overwinterende ganzen,
het klassieke rijtje zomerganzen, met
Canadese gans, grauwe gans en Nijlgans
wordt nu aangevuld met brand- en kolganzen. Heel af en toe ook met enkele
rietganzen en kleine rietganzen. Speur
met een verrekijker over de graslanden
en de kans dat je enkele wulpen ontdekt
is erg groot. Mogelijk heb je vooraf al hun
typische jodelende zang gehoord.

Wulp – foto: Fons Van den heuvel

2. Nu kijk je naar immens grote rietvelden,
af en toe onderbroken door een sloot, die
dwars richting dijk loopt, elke sloot biedt
je een goede kans om enkele watersnippen en een blauwe reiger te ontdekken.
Hoor je een soort ping-ping geluid, speur
dan de toppen af van de rietstengels naar
de wondermooie baardmannetjes, misschien ontdek je tussendoor ook wel een
rietgors.
3. Vooraleer je dit kijkpunt bereikt heb je
een mooi zicht op één van de historische
wielen, restanten van dijkdoorbraken van
vroeger, dit is een leuke plek voor een
ontmoeting met een ijsvogel. Iets verder
sta je bij de monding van de Heirbeek en
heb je de keuze om de volledige wandeling
te maken, dan volg je de dijk rechtdoor. Of

je kiest voor de korte wandeling, dan volg
je onderaan de dijk, bij de picknickbank,
het pad rechts van de beek en lees de tekst
verder vanaf kijkpunt 8.

Wandelpad langs Heirbeek – foto: Erik De Keersmaecker

4. Je keuze voor de lange wandeling toont

je nu een volledig ander beeld van de
polder, met wilgenstruwelen, broekbossen en restanten van populieraanplant.
Opvallend is het beeld van vele stervende
bomen, vooral in de lagere delen van de
polder. Wat is er aan de hand? Wel, tweemaal daags stroomt er via de reuzengrote
inlaatsluizen een grote hoeveelheid brak
Scheldewater in de polder. Brak water is
een mengeling van zoet rivierwater en
zout zeewater. Typisch voor brakwaterschorren is een boomloze vegetatie met
vooral rietopslag. Langzaam maar zeker
verandert dit deel van de polder in een
immens rietland, met enkel op de hogere
delen bomen en struiken. Mogelijk mogen
we hier over enkele jaren roerdompen,
purperreigers en bruine kiekendieven
verwelkomen. Inmiddels heb je de dijk verlaten en wandel je op een breed vlonderpad, met een geweldig zicht op de brede
Barbierbeek. Speur met je verrekijker de
rietkragen links en rechts af. Mogelijk kan
je wel enkele reigersoorten, zoals blauwe
reiger, grote en en kleine zilverreiger aan
je lijstje toevoegen.
5. Via het vlonderpad kom
je onderaan de imposante
ringdijk terecht en wandel
je rechts in de richting van
het Kortbroek. Af en toe
heb je een zicht op enkele
plassen, met soms brede
slikranden, interessant voor
kleine steltlopers zoals wit-

gat en watersnip. Aalscholvers vertoeven
ook graag in deze omgeving.
6. Het Kortbroek is een nieuw stuk natuur,
dat in korte tijd een indrukwekkend vogellijstje heeft volgeboekt. Een kijkscherm
biedt je een mooie blik op de vogelwereld.
Ook hier kan je wellicht wel enkele reigersoorten spotten.
7. Nu sta je terug op de overloopdijk en
aan de brede in- en uitloopsluizen van
de Barbierbeek. Met hoogtij stroomt het
Scheldewater op volle kracht de polders in.
Een indrukwekkend spektakel, dat inmiddels werd omgedoopt tot de watervallen
van Kruibeke. Met laagtij liggen aan de
kant Schelde brede slikplaten bloot. Dan
kan je tientallen bergeenden en wintertalingen zien slobberen aan de algen op de
slikplaten. Aan de overkant van de Schelde
zie je de 150 meter hoge schouw van de
Umicorefabriek. Slechtvalken broeden
jaarlijks in de nestkast die tegen de schouw
werd geplaatst.
8. Het wandelpad op de smalle dijk van
de Heirbeek leidt je naar een tijdscapsule
aan de linkerkant van de dijk. Hier stond
ooit een cafeetje, een verzamelplaats voor
vissers, jagers en stropers. De verhalen die
hier verteld werden, willen we als natuurliefhebbers liever niet horen. Al waren er
zeker ook interessante verhalen bij. Iets
verder wandel je rechts van de dijk via een
rietscherm naar een prachtige overdekte
kijkwand, met zicht op de Barbierbeek.
Hier kan je enkele eendensoorten wel erg
dichtbij bekijken. Bekijk ze rustig en geniet
van de kleurschakeringen op de veren.
Bijvoorbeeld bij krakeenden, op enige afstand lijken het gewoon grijze eenden, tot
je ze beter kan bekijken en dan zie je pas
wat een prachtige vogels het wel zijn.
9. Op het einde van de pad wandel je even
verder in de richting van de ringdijk. Dit
Krakeenden – foto: Fons Van den heuvel

Hobokense polder
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biedt je een weergaloos
beeld op de brede uitloper van de Barbierbeek.
Ook hier heb je weer een
goede kans om enkele
steltlopers en eenden te
bekijken.
10.
Keer terug en
wandel aan de splitsing
naar rechts. Links heb je
nu een mooi zicht op de
weilanden of wetlands.
Met opnieuw een goede
kans om een 5-tal ganzensoorten en wulpen
te bekijken, op sommige
plaatsen zelfs aan beide
kanten van de weg. Let
ook op de opgeschoten
braamstruiken tussen de
weilanden, misschien zie
je wel een roodborsttapuit. Kijk bij je terugwandeling in de richting van
de veersteiger ook even
naar de overkant van de
Verkortingsdijk, daar werd
een deel van de polder
ontpolderd en ontstond
een prachtig stuk nieuwe
getijdenatuur. Dagelijks
spoelt met hoogtij Scheldewater het gebied in,
met laagtij liggen dan weer
grote slikplaten bloot, die
werken als een magneet
op bergeenden, krakeenden, wintertalingen en
kieviten.
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LENGTE WANDELING: 6 km/korte wandeling - 14 km/lange wandeling
START
Veersteiger Callebeekstraat
Parking
Parkeerstroken Callebeekstraat/Scheldestraat.
Toegankelijkheid
Het hele jaar door op de paden. Een verrekijker en stevige schoenen zijn een aanrader.
Het pad langs de Heirbeek is niet geschikt voor rolstoelgebruikers/kinderwagens.
Wandelaars met honden welkom, wel met hun dier aan de leiband.
Vaartijden veerboot Hemiksem/Bazel
www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-bazel-hemiksem
Openbaar vervoer
De Lijn: lijnen 290 – 291 – 295 halte Scheldestraat of Callebeekstraat, op 600 m
NMBS station Hemiksem: op 1,2 km
Brochure
Ontdek de natuur langs de Schelde, Rupel en Nete – prijs 2 euro – bestellen: info@natuurpuntrupelstreek.be
Horeca
Mobiel café Callebeekveer kant Bazel (periode april/oktober en enkel op zaterdag en zondag).
Eetcafé de Veertoren Hemiksem
Info
www.sigmaplan.be/projecten/polders-van-kruibeke
Polders-van-Kruibeke-projectbrochure_2015
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Wandelnetwerk Rivierenland loopt door het Niels Broek
Dankzij het Wandelnetwerk Rivierenland kan je moeiteloos de mooiste plekjes ontdekken in het
Rivierenland van Schelde, Rupel, Nete, Dijle en Zenne. In april 2010 werden de eerste kaarten
van het Wandelnetwerk Rivierenland gedrukt en op het terrein werden honderden knooppunten- en doorverwijspalen geplaatst. Bij de planning vooraf waren we erbij om de mooiste routes
te zoeken.
Ongeveer op hetzelfde moment hebben we het wandelpad
in het Niels Broek volledig bewegwijzerd. Deze wandeling
werd toen bewust niet opgenomen in het Wandelnetwerk
en daar hadden we een goede reden voor. Door de natte
ondergrond van het broekbos, was het wandeltraject tijdens
de wintermaanden immers niet of amper toegankelijk. Een
flinke verbetering van het wandelpad in het broekbos kwam
er in mei 2014, toen we door een gelukkig toeval de planken
van de oude veersteiger van het Callebeekveer op de kop
konden tikken. Daarmee werd ongeveer 30 meter vlonderpad
aangelegd in de natste delen van het Niels Broek. En in december vorig jaar kwam er nog meer
goed nieuws, een in april 2018 door Natuurpunt ingediend dossier voor de verbetering van de
openstelling van het Niels Broek, onder meer door een flinke verlenging van het vlonderpad
werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en kreeg de
toepasselijke naam mee: Met droge voeten door het Niels Broek. Dit project houdt in dat het
bestaande vlonderpad binnenkort met ruim 80 meter verlengd zal worden.
Met als resultaat dat het wandelpad doorheen het Niels Broek voortaan deel uitmaakt van het
Wandelnetwerk Rivierenland.
De nieuwe Wandelkaarten zijn te koop
aan het Onthaal Toerisme Rupelstreek
en ook in Natuur.huis de Paardenstal.

Cummins-medewerkers helpen ons bij het natuurbeheer
Maandag 16 september konden we opnieuw rekenen op de hulp van 10 Cumminsmedewerkers bij het afruimen van het maaisel in de oude vloeibeemd in de Oude
Nete-arm Rumst. Zelf waren we er ook met 4 Natuurpunt-vrijwilligers. Donderdag
werd de oude vloeibeemd gemaaid door Natuurpuntvrijwilligers Erik en Jos. En
voor het eerst werd een nieuwe manier van maaien toegepast. Op elk perceeltje lieten we ongeveer een 2 meter brede strook vegetatie staan. Zodat kleine
zoogdiertjes, padden en kikkers en insecten zoals vlinders en sprinkhanen er nog
voedsel- en verstopplekjes vinden.

Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt
foto: Steven Roels

In oktober 2012 werd de samenwerking tussen Cummins en Natuurpunt opgestart, aanvankelijk met de jaarlijkse hulp bij het opruimen van het maaisel in de
oude vloeibeemd in Rumst. Maar sinds enkele jaren ook in de natuurgebieden
Kleiputten Terhagen en het Niels Broek. En daar zijn we het bedrijf uit Rumst erg
dankbaar voor.

Te koop! Natuur.kalender 2020
Onze nieuwe kalender is nu verkrijgbaar!
Laat je elke maand verrassen door de allermooiste natuurbeelden. De Natuurpunt
kalender 2020 is een verzameling van 13 adembenemende natuurfoto’s van bekende natuur- en landschapsfotografen. Uitzicht: 12 recto-verso bladen, 20 cm x 30
cm. Opengevouwen staat bovenaan telkens een foto, de onderzijde bestaat uit de
kalender-gegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem.
Voor 10 euro heb je een jaar lang elke maand een nieuwe mooie foto aan je
muur.
Te bestellen bij:
• Natuurpunt Aartselaar: door storting op rekening BE07 5230 8080 0166. Gratis
levering, voor zover je woonachtig bent in Aartselaar
• Natuurpunt Rupelstreek: door storting op rekening BE70 0013 5986 4925. Gratis levering, voor zover
je woonachtig bent in de Rupelstreek.
Met de aankoop steun je Natuurpuntprojecten in je buurt.

Wandel- en fietsweekend Oisterwijk - Nederland
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Vrijdag 24 tot zondag 26 april 2020
Oisterwijk promoot zich als “parel in het groen”. Niet
ten onrechte, de Oisterwijkse bossen en vennen
beslaan ruim 750 ha waarvan 400 ha eigendom van
Vereniging Natuurmonumenten. Een prachtig natuurgebied op een 90 km van Aartselaar.
Vrijdag zal een gids van Natuurmonumenten ons niet
alleen wegwijs maken in de lokale flora en fauna,
maar ook het ontstaan van dit uniek met vennen en
heidemeertjes bezaaid gebied verklaren. We starten
aan het bezoekerscentrum Groot Speijck waar we
eerst de lunch gebruiken.
Zaterdag maken we kennis met de ruimere omgeving op een rustig fietstochtje van een veertigtal kilometer met als extra het bezoek
aan een werkende watermolen, annex taverne waar we zullen lunchen.
Zondagmorgen wandelen we door de Kampina, een beschermd natuurgebied met natte heide, struwelen, bossen en blauwgraslanden.
We sluiten het weekend daar af met een lunch in een typisch dorpsetablissement.
Overnachten, ontbijten en dineren doen we in Hotel Stille Wilde, gerund door een Belgisch/Hollands koppel en bij vele Vlamingen
gekend voor de voortreffelijke keuken. We reserveerden alle 15 kamers waarvan maximum drie als singleroom mogen bezet worden.
De prijs voor dit weekend bedraagt in een tweepersoonskamer € 235,- p.p. en € 275,- bij single-bezetting.
Hierin zijn begrepen: de twee overnachtingen met ontbijt, twee driegangenmenu’s in Stille Wilde en drie eenvoudige lunches op drie
verschillende locaties. Ook de kosten voor de gids zijn inbegrepen, maar dranken bij de maaltijden niet.
(Elektrische) fietsen kunnen eventueel gehuurd worden. Meer info hierover zullen de deelnemers, samen met alle andere praktische
regelingen, tijdig ontvangen.

LET OP!
Inschrijven kan ten vroegste vanaf 10/10/19 om 10:00 u via sms of mail aan de organisator (zie onder) met vermelding “weekend Oisterwijk
+ naam deelnemer(s) + indien gewenst en mogelijk single.
Het tijdstip van uw aanmelding is bepalend indien meer kandidaten dan plaatsen, maar uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van
een voorschot van € 75,- per persoon op rekening BE07 5230 8080 0166 van Natuurpunt Aartselaar en dit ten laatste vijf werkdagen na
aanmelding.
Organisatie en info: Jan Eulaers 0495 52 77 31 of jan.eulaers@icloud.com
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Een succesvolle Klimaatcursus in Aartselaar!

Terwijl in het hele land manifestaties plaatsvonden voor een terecht beter klimaatbeleid organiseerde Natuurpunt Aartselaar een
interactieve cursus klimaatverkenner met 26 geïnteresseerde deelne(e)m(st)ers.
Tijdens de hete hittegolven waar we in de
zomer mochten van genieten, dacht ik vele
malen terug aan de boeiende infosessies
rond de grote wereldwijde klimaatproblematiek.
Wat is die ozonlaag en dat beruchte "gat"
ook alweer? Is de klimaatproblematiek
in het zuiden hetzelfde als bij ons in het
noorden?
Ook in onze eigen tuin merken we stilaan
veranderingen... Zuiderse processierupsen
gebruiken onze eikenbomen als drukke
kraamkamers. Hooikoortspatiënten die

allergisch zijn aan pollen van berken, grassen, kruiden e.a. zullen met de opwarming
van de aarde langer en meer klachten
krijgen.
Naast dieren en planten zullen ook wij
ons dus moeten aanpassen aan de snelle
veranderingen. Natuur laat zich niet regelen.
Charles Darwin wist het al in 1809: " Het
is noch de sterkste soort, noch de meest
intelligente die overleeft, maar diegene die
het best reageert op de verandering".
Maar het tempo waarmee klimaat en na-

tuur zo snel evolueert - door toedoen van
de mens - stelt dieren, planten en mensen
voor een uitermate moeilijke opgave om
zich aan te passen!
Conclusie na de verrijkende cursus: "Actie van iedereen persoonlijk, van lokale
overheden maar zeker ook wereldwijd
is een dringende noodzaak zodat ook
onze kinderen en kleinkinderen de gulle
weldaden van Moeder Natuur zouden
mogen ervaren!"
tekst: Hilde Janssens - foto: Jan Eulaers

NIEUW! Een kinder-doe-tocht in het Cleydaelbos
Met Kraakje, de eekhoorn op zoektocht in het bos
Natuurpunt Aartselaar ontwierp, met ondersteuning van Bibliotheek Aartselaar en het Agentschap voor Natuur en Bos, een doe-rugzak
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij kunnen samen met hun ouders/grootouders/… op verkenning vanaf de parking van het Cleydaelbos,
Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar.
Tijdens een wandeling van ca 2,5 km leren
kinderen op een speelse manier de natuur in
het Cleydaelbos ontdekken: heel veel leuke opdrachten, een kompas, loepepotje, zoekkaarten,
… helpen hen daarbij.
Het thema “Herfst” kan gewandeld worden van
1 oktober tot aan de kerstvakantie!
De rugzak kan ontleend worden tijdens de
openingsuren van de bibliotheek, della Faillelaan 32 Aartselaar en dient uiterlijk na 1 week
daar ook weer ingeleverd te worden. Er zijn
momenteel 2 rugzakken beschikbaar.
Meebrengen:
stevige wandelschoenen of laarzen, pen.
Meer info: doerugzak@natuuraartselaar.be

Kraakje de Eekhoorn, Foto: Danielle Van Nieuwenhuyse

De natuurspeeltuin in de Reukens breidt uit
Het Aartselaars bedrijf Contraload was bereid Natuurpunt te steunen met een bijenhotel
en picknickbank. Op voorstel van Natuurpunt Aartselaar werd de natuurspeeltuin in de
Reukens als locatie gekozen. Die speeltuin is nog volop in ontwikkeling. Na de nodige
contacten met Streekvereniging Zuidrand van de provincie Antwerpen, het Agentschap
Natuur en Bos en het Gemeentebestuur kon Contraload de bestellingen plaatsen bij
Natuurpunt.
Bij Natuur- en Landschap, het maatwerkbedrijf van Natuurpunt in Ekeren, werd alles in
gereedheid gebracht en op 3 september werden de werken gestart: het plaatsen van
een formidabele picknickbank. Je kan er gemakkelijk met 16 aan. Daarnaast werd ook
een luxe bijenhotel geplaatst.
We laten Contraload even zichzelf voorstellen:
“Contraload werd opgericht in 2004 en is gevestigd in Aartselaar. In de loop der jaren
is Contraload uitgegroeid tot de expert en marktleider in pooling van plastic pallets en
containers in een B2B-omgeving in heel Europa. Meer dan 3 miljoen plastic ladingdragers zijn dagelijks onderweg en zorgen ervoor dat onze klanten op een kostenefficiënte
en duurzamere manier hun toeleveringsketens kunnen beheren.
Investeren doen wij niet enkel in ladingdragers, maar ook in onze mensen en de wereld
rondom ons. Onze werknemers hebben hiervoor een eigen fonds opgericht, genaamd
Contraload Cares - www.contraload.com/about/contraload-cares/. Jaarlijks beslissen
zij samen welke sociale en milieuprojecten zij willen ondersteunen binnen een budget
dat meegroeit met ons bedrijf. Er werden al meer dan 30 lokale initiatieven gesteund
in de omgevingen waar Contraload een vestiging heeft in Europa. Samen redden we
de wereld… of toch een stukje ervan! “
Ook de Reukens is een stukje
dat weer wat aangenamer is
geworden om te wandelen en
te spelen.
Met dank aan alle partners en
in eerste instantie zeker aan het
bedrijf Contraload!
Tekst: Luk Smets
Foto’s: Luk Smets en Ria Thys
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13.10

16.10

20.10

(H)EERLIJK SMULLEN EN RAVOTTEN IN
HET GROEN
Wereldwinkel Aartselaar, Natuurpunt
Aartselaar en Gezinsbond Aartselaar
slaan de handen in elkaar en nodigen je
uit voor een gezellige, lekkere en gezonde
namiddag in het prachtige groen van het
ANB-domeinbos De Reukens.
Waarom deze samenwerking? Het is
Week van de Fair Trade binnen Oxfam
Wereldwinkels, maar ook de Week van
het Bos, waar Natuurpunt aan deelneemt, start dat weekend. En de Gezinsbond wil mensen samenbrengen voor
een deugddoend weekendgebeuren in
gezins-, familie- of vriendenverband.
Onder leiding van natuurgidsen Luk en
Ronny kan je ofwel om 14.15 u ofwel om
15.30 u een wandeling maken in het gebied. Maar je kan ook vrij wandelen. Tijdens de wandeling zullen op enkele stops
gratis proevertjes van de Wereldwinkel
aangeboden worden (Week van de Fair
Trade rond chocolade). Natuurpunt en
Gezinsbond zullen jou en je kinderen laten genieten van enkele leuke en speelse
natuuropdrachten.
En maak zeker kennis met de nog volop
in ontwikkeling zijnde natuurspeeltuin.
Een drankje en een gezellige babbel in
het Wereldwinkel-natuurcafé kunnen je
bezoek nog aangenamer maken.

LEZING: WEETJES EN VERHALEN OVER
BOMEN EN STRUIKEN
Waarom plaatsen we een kerstboom
en halen met Kerstmis hulst binnen ?
Waarom gooien we met rijst naar een
pas gehuwd koppel en draagt de bruidegom de bruid over de drempel? Waarom
zeggen we ‘slapen als een roos’ en ‘hout
vasthouden’? Op deze en vele andere
vragen formuleert de lezing ‘Weetjes en
verhalen over planten’ een wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
Tijdens deze lezing, die gegeven wordt
door Hans Vermeulen van Natuurpunt/
CVN, verneem je heel wat over verdwenen en nog bestaande tradities rond
bomen en struiken en hun oorsprong.
woensdag 16 oktober, van 19.30 u tot
22.30 u
Deelnameprijs: 6 euro: leden Natuurpunt
– 8 euro: niet-leden
Inschrijven door storting op rekeningnummer BE07 5230 8080 0166 van
Natuurpunt Aartselaar met vermelding
"Lezing bomen en struiken".
Info: Ria Thys, ria.thys@telenet.be - 0476
33 79 36
Afspraak in Chalet De Hamer, della Faillelaan 21 Aartselaar.
OPGELET: parkeren enkel op de grote
parking van CC ’t Aambeeld.

HET HAGEVEN IN NOORD-LIMBURG
Het Hageven-De Plateaux is een prachtig
natuurgebied van 600 ha dat deels in
België, deels in Nederland ligt. Heide,
vennen, bossen en graslanden, met
daartussen de kronkelende Dommel.
Wat willen we nog meer?
In de voormiddag wandelen we met Willy
Pardon, een plaatselijke natuurgids.
Na de picknick (Bezoekerscentrum De
Wulp in Neerpelt) verkennen we verder
de schitterende omgeving tijdens een
pittige wandeling. We maken zeker tijd
voor stops om te genieten van vogels,
planten, de herfst die dan al enige weken
zijn intrede heeft gedaan.

De Reukens

Chalet De Hamer

zondag 13 oktober, van 14 u tot 17 u
Afspraak op het Reukenspad ter hoogte van de picknickbank = natuurcafé.
Ingang via Reukenspad - Langlaarsteenweg tussen nummers 87 en 89.
Deelname gratis
Goede wandelschoenen zijn aangeraden.
Parkeren in Leeuwerikenlaan of op Oeyvaersbosch, of kom met de fiets!
Meer info: Ria Thys, ria.thys@telenet.be – 0476 33 79 36

Neerpelt

zondag 20 oktober, van 8.30 u tot 18 u
Afspraak aan ’t Spant, Boomsesteenweg
335 te Wilrijk. Kostendelend samenrijden
(7 eurocent/km te betalen aan de chauffeur). Terug in Wilrijk omstreeks 18 u.
Meebrengen: picknick, eventueel een
drankje, verrekijker, aangepaste kledij
en stevige wandelschoenen.
Deelnameprijs: 2 euro als bijdrage voor
de plaatselijke afdeling.
Graag uw deelname melden, ten laatste
19 oktober aan Luk Smets,
luk.smets@telenet.be – 0477 66 94 32
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17.11

Cleydaelbos
OVER LEVEN EN OVERLEVEN
In Hove maakten we vorig jaar
kennis met IJsman, een prehistorische ijsmummie, die jaren
geleden bevrijd werd uit het ijs
van een terugtrekkende gletsjer
in de Tiroler Alpen. Hij had zijn
kledij en spullen nog bij zich. We
kwamen aldus te weten hoe hij
leefde, welk voedsel hij at, hoe hij
zich kleedde en jaagde. Kortom,
hoe hij wist te overleven tijdens
het bronstijdperk.
Vandaag neemt IJsman ons mee
naar het domeinbos Cleydael te
Aartselaar. Let wel: we bezoeken, noch het kasteel, noch de
golfclub!!
In de schaduw van dit imposante
waterkasteel wandelen we zo’n
2 km. We reizen door de eeuwen
heen en ontdekken ondertussen
de verschillende vochtige en
droge biotopen (riet, hooiland,
ruigte, bos...) die dit gebied zo
waardevol maken.
Wat heeft hij ons dit keer te vertellen?
zondag 17 november, van 14 u tot 16 u
Afspraak in Aartselaar op de parking Zinkvalstraat, tegenover kasteel Cleydael. Voor
de fietsers: tussen knooppunten 17 en 32. Stevige waterdichte wandelschoenen of
laarzen zijn een aanrader, vooral als het de dagen ervoor veel geregend heeft. Onze
gids is Martine Herygers, tel. 0491 95 06 20.
De wandeling is gratis. Inschrijven niet nodig.

24.11

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 24 november, 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

Bekijk alle activiteiten op www.natuuraartselaar.be

06.12

Technisch Centrum,
Oudestraat
BEHAAG NATUURLIJK 2019
Samenstellen en bedelen van plantpakketten
Met het samenstellen en de bedeling
van de plantpakketten en knotwilgpoten sluiten we de haagplantcampagne
Behaag…Natuurlijk 2019 af.
vrijdag 6 december, samenstellen
van 16 u tot 17.30 u – afhalen van 18
u tot 19.30 u
Heb je enkele uurtjes vrij om een
handje toe te steken bij het samenstellen van de plantpakketten? Dan ben je
meer dan welkom van 16 u tot 17.30 u
in het Technisch Centrum, Oudestraat,
8 Aartselaar.
Of wil je de plantpakketten helpen bedelen aan de klanten? Traditiegetrouw
stellen we een kleine verkoopstand
op en bieden we de klanten een gratis
drankje aan. Dus hulp is zeker welkom!
Kom dan van 18 u tot 19.30 u naar dezelfde afspraakplaats.
Meld je aanwezigheid vooraf aan Luk
en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66 – luk.
smets@telenet.be
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Agenda Rupelstreek

Voor kinderen/ouders/grootouders
BEZOEK AAN HET VOC MALDEREN
Al ooit eens een steenuiltje van dichtbij willen zien? Of het kunnen vergelijken met
zijn grote broer, de oehoe? Wel, vandaag kàn het! Want dan gaan we op bezoek in het
Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren van Malderen. Je krijgt er deskundige uitleg over de aanwezige dieren en over de werking van dit unieke ziekenhuis.
En wie weet mogen we na afloop van de rondleiding een vogel - na een periode van
revalidatie - weer vrijlaten! Let wel: Het VOC vraagt één eurootje per bezoeker. Hiermee help je de gekwetste dieren aan alle nodige zorgen. We zien je graag verschijnen
in het VOC.
woensdag 2 oktober, van 14u tot 16u
parking kerk H.Hart Eikenstraat/Antwerpsestraat Boom om 14u, vandaar rijden we
carpoolend naar het VOC. Je kan eventueel ook rechtstreeks naar het VOC in Malderen
rijden, adres: Boeksheide 51, Malderen.
14u30 uur van afspraak aan het VOC.
Meld je deelname en ook de plaats van samenkomst: chris.deranter@telenet.be

Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
Natuur.huis de Paardenstal ligt aan de
Boomsestraat 221 Niel-Hellegat en is
ook bereikbaar via het wegje achter de
huizen Boomsestraat, parking inrijden
thv huisnummer 266. Of vanaf de Rupeldijk de wandelknooppunten 154 en
153 volgen.
in de periode oktober/april enkel de
eerste zondag van de maand open,
telkens van 13u tot 17u
Info: 03/888.39.44 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

05.10 – 02.11 – 07.12
Schelle/Wintam

VOGELS SPOTTEN OP HET NOORDELIJK
EILAND
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel
maken elke eerste zaterdag van de
maand een vogelkijkwandeling rond
het Noordelijk eiland. De wandelafstand
bedraagt 4 km, het tempo is dus laag
en men krijgt dan ook ruim de tijd om
de vogels te bekijken. Voor beginnende
vogelkijkers stellen we verrekijkers ter
beschikking.
zaterdag 5 oktober, 8u50 tot 12u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u en veerboot
terug om 12u.
Volgende datums: 2 november en 7
december
Lees ook het artikel op pagina 6.

14.10

Hemiksem
VOORDRACHT BEHAAG..NATUURLIJK
2019 - MEER STRUIKEN EN BOMEN IN
JE TUIN
Tijdens deze voordracht geeft Joeri
Cortens, medewerker van Natuurpunt
CVN en ook bekend van radio en TVpraatjes volop tips voor het natuurlijk
en vogelvriendelijk inrichten van je tuin.
Een levende tuin waar vogels, vlinders,
wilde bijen en hommels welkom zijn en
er zich thuis voelen. En waar je de deur
niet uit moet om te genieten. Tevens
worden de soorten besproken die tijdens de Natuurpuntcampagne Behaag..
natuurlijk te koop worden aangeboden,
eventueel kan je ter plaatse een bestelling plaatsen.
maandag 14 oktober, van 20u tot 22u
Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Deelname voordracht: 2 euro/persoon,
wel vooraf melden:
info@natuurpuntrupelstreek.be

24.10
Niel

DE RUPELSTREEK EN HET UNESCO
GEOPARK SCHELDE DELTA
Het Geopark Schelde Delta is een grensoverschrijdend project dat de VlaamsNederlandse Schelde Delta internationaal op de kaart wil zetten, op basis van
de bijzondere kwaliteiten van het gebied.
Met een verhaal dat ontstaan is door de
wisselwerking tussen land, zee en de
rivier de Schelde.

Spreker is Harry van Royen, coördinator
Onroerend Erfgoed gemeente Niel
donderdag 24 oktober, 20u tot 22u
Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel-Hellegat
De inkom is gratis, meld wel vooraf je
komst: Info@natuurpuntrupelstreek.be

26.10

Schelle/Klein-Brabant/
Waasland
FIETSEN LANGS HET WATER
Onze grote rivieren bieden onbeperkte
mogelijkheden voor heerlijke natuurkijkmomenten. Tijdens deze fietstocht
van ongeveer 45 km verkennen we de
oevers van de Schelde, en kortere stukjes
Durme en Rupel. Starten doen we aan
het vertrouwde veer aan de Rupeldijk in
Schelle. Onderweg houden we halt aan
enkele goede vogelkijkplekken en andere
leuke plekjes. Op het Noordelijk eiland,
de slikken langs de Schelde, Durme en
Rupel, het nieuwe overstromingsgebied
De Bunt en in de polders van Kruibeke
bekijken we de eerste overwinteraars. De
veerboten over de Rupel, Schelde, Durme
en nog een keer de Schelde bieden ons
een blik op de middenstroom van onze
rivieren. De fietstocht van vandaag loopt
volledig over verharde dijken. Tijdens de
middag stoppen we aan een eetcafé of
klein restaurant voor een kleine maaltijd.
Het fietstempo wordt laag gehouden,
zodat iederéén meekan.
Interesse: meld je deelname via info@
natuurpuntrupelstreek.be
Bij ongunstige weersomstandigheden
wordt deze fietstocht uitgesteld naar een
latere datum.
zaterdag 26 oktober, 10u30 tot 17u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 10u30

09.11

Rupeldijk Wintam
KAPPEN STRUWEEL OP HET NOORDELIJK EILAND
Om de bekijkbaarheid van de poelen en
plassen optimaal te houden moet er af en
toe wat struweel gekapt worden. Helpers
zijn erg welkom, vooral om afgezaagde
takken en boomstammen te versjouwen.
Achteraf wordt het snoeihout verhakseld
door medewerkers van het ANB.
Belangrijk: vrijwilligers die werken met
een kettingzaag moeten verplicht gebruik
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maken van veiligheidskledij: zaagbroek,
veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen en veiligheidshelm.
zaterdag 9 november, 9u15 tot 12u
Rupeldijk Noordelijk eiland, ter hoogte
van de betonnen blokken.
Hou er rekening mee, dat als je met de
auto komt, je niet op de dijk mag rijden
en best parkeert aan de parking oude
sluis. Bereikbaar via de Nijverheidstraat
en Oude Sluisstraat.
Of je neemt de veerboot van 9u aan de
Rupeldijk in Schelle en wandelt links op
de dijk tot de plaats van afspraak.

Pardellynx – foto: Luc Van Schoor

15.11
Niel

OOG IN OOG MET DE PARDELLYNX
Presentatie van Luc Van Schoor (Vogelwerkgroep Ardea) over zijn ontmoeting met de Lince Ibérico. Een
kwarteeuw geleden was de Iberische
lynx of pardellynx bijna uitgestorven.
Dankzij beschermingsmaatregelen zit
de populatie in Andalusië en in ZuidPortugal terug in de lift. In de filmmontage komen volgende onderwerpen
aan bod: kenmerken van de pardellynx,
voorkomen en populatie, bedreigingen
en hun leefomgeving in het Parque
Natural de la Sierra de Andújar bij Jaén.
En tot slot de verrassende ontmoeting
met dit unieke dier, met filmbeelden
langs een rivierbedding waar ook otter
voorkomt.
Voor we op reis gaan naar Andalusië
stellen Ardea-leden Walter De Weger
en Guy Borremans enkele kortfilms
voor. Met beelden uit hun eigen tuin,
het natuurgebied Hobokense Polder
en elders in de regio. Volgende onderwerpen komen aan bod: Natuurleven
in een stadstuin, slechtvalken op de
Christus Koningkerk, het ringen van
jonge kerkuilen, beelden van een
zwarte specht en een vos, jagende reigers, een havik die een duif verslindt,
trektellen in de Hobokense Polder en

het hertenburlen in Beieren.
vrijdag 15 november, 20u tot 22u30
Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel-Hellegat
Inkom: 2 euro/persoon, ten voordele
van Vogelwerkgroep Ardea.
Meld vooraf je komst:
Info@natuurpuntrupelstreek.be

16.11

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 16 november, 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.

23.11
Niel

DAG VAN DE NATUUR – KNOTWILGEN KNOTTEN
Om knotwilgpoten te oogsten voor
onze haagplantcampagne Behaag..
natuurlijk trekken we dit jaar naar een
weiland langs de Wullebeek op de grens
van Niel en Schelle. We hopen er een
10-tal knotwilgen te knotten. De mooie
rechte takken worden apart gehouden
en te koop aangeboden tijdens de campagne Behaag..natuurlijk 2019.
zaterdag 23 november, 9u tot 13u
Broeklei Niel, bereikbaar door rechts
van het WZC Maria Boodschap de
Broeklei in te rijden. Kom je via de
Rupeldijk, rij daar in de richting van de
Broeklei.
Meebrengen: stevige werkhandschoenen en veel goesting!
Info: info@natuurpuntrupelstreek.be

06.12

Boom/Niel/Schelle
BEHAAG..NATUURLIJK!
vrijdag 6 december, ophalen pakketten
• Boom (15u – 16u30) Ecohuis ’t
Kleibrood ’s Herenbaan 129
• Niel (11u – 13u), Gemeentemagazijn, Volkenbondstraat 78
• Schelle (15u – 16u30) gemeentehuis Schelle, parking inrijden via
Leopoldstraat

07.12

Hemiksem/Terhagen
BEHAAG..NATUURLIJK!
Zaterdag 7 december, ophalen pakketten
• Hemiksem (10u30 – 12u), Gemeentemagazijn Gilliotlaan 50
• Terhagen-Rumst (12u – 15u),
Technisch Centrum, Korte Veerstraat 43

14.12

Hemiksem/Bazel/Boom
VOGELS KIJKEN IN DE POLDERS VAN
KRUIBEKE
Samen met het Noordelijk eiland en
het Zennegat horen de polders van
Kruibeke bij de beste vogelkijkgebieden
in ons rivierenland. In deze periode van
het jaar kunnen we er met wat geluk
een 6-tal ganzensoorten bekijken en
mogelijk ook grote groepen smienten
en wulpen. De wandelafstand bedraagt
ongeveer 6 km. Voor beginnende vogelkijkers stellen we verrekijkers ter
beschikking.
Na de wandeling meegenieten van de
gezelligheid van eetcafé ’t Steencaycken
voor een gezamenlijk avondmaal, wel
vooraf inschrijven.
zaterdag 14 december, 14u tot 16u30
Veersteiger Callebeekveer, einde Callebeekstraat Hemiksem, veerboot 14u en
veerboot terug om 16u30.
Inschrijven:
stort 10 euro (voor 30/11) op rekening
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt
Rupelstreek.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht
bij je onkosten in eetcafé ‘t Steencaycken.

Bekijk alle activiteiten op www.natuurpunt.be/rupelstreek

20
8/5071
P005676

Agenda Rupelstreek
woensdag 2 oktober, BEZOEK AAN HET VOC MALDEREN
14u parking kerk H.Hart Eikenstraat/Antwerpsestraat Boom
zaterdag 5 oktober, VOGELS SPOTTEN NOORDELIJK EILAND
8u50 Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle
maandag 14 oktober, VOORDRACHT BEHAAG..NATUURLIJK
2019 - MEER STRUIKEN EN BOMEN IN JE TUIN
20u Sint-Bernardusabdij, Hemiksem

P005676 – Afgiftekantoor: 2620 Hemiksem 1 – V.U.: Erik De Keersmaecker, Peter Benoitplein 18 2627 Schelle

donderdag 24 oktober, DE RUPELSTREEK EN HET UNESCO
GEOPARK SCHELDE DELTA
20u Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel
zaterdag 26 oktober, FIETSEN LANGS HET WATER
10u30 Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle
zaterdag 9 november, KAPPEN STRUWEEL OP HET NOORDELIJK EILAND
9u15 Rupeldijk Noordelijk eiland
vrijdag 15 november, OOG IN OOG MET DE PARDELLYNX
20u Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel

Agenda Aartselaar
zondag 13 oktober, (H)EERLIJK SMULLEN EN RAVOTTEN IN
HET GROEN
14u Reukenspad Langlaarsteenweg 87- 89 Aartselaar
woensdag 16 oktober, LEZING: WEETJES EN VERHALEN OVER
BOMEN EN STRUIKEN
19u30 Chalet De Hamer, della Faillelaan 21 Aartselaar.
zondag 20 oktober, HET HAGEVEN IN NOORD-LIMBURG
8u30 ’t Spant, Boomsesteenweg 335 te Wilrijk
zondag 17 november, OVER LEVEN EN OVERLEVEN
14u parking Zinkvalstraat
zondag 24 november, ZWERFVUIL OPRUIMACTIE
10u parking Zinkvalstraat
vrijdag 6 december, BEHAAG NATUURLIJK 2019
16u - samenstellen - Technisch Centrum, Oudestraat
18u - afhalen - Technisch Centrum, Oudestraat

zaterdag 16 november, VOGELS SPOTTEN ZENNEGAT
8u30 kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom
zaterdag 23 november, KNOTWILGEN KNOTTEN
9u Broeklei Niel
vrijdag 6 december, BEDELING BEHAAG..NATUURLIJK!
-Boom (15u – 16u30) Ecohuis ’t Kleibrood ’s Herenbaan 129
-Niel (11u – 13u), Gemeentemagazijn, Volkenbondstraat 78
-Schelle (15u – 16u30) gemeentehuis Schelle
zaterdag 7 december, BEDELING BEHAAG..NATUURLIJK!
-Hemiksem (10u30 – 12u), Gemeentemagazijn Gilliotlaan 50
-Terhagen-Rumst (12u – 15u), GTC Korte Veerstraat 43
zaterdag 14 december, VOGELS KIJKEN POLDERS KRUIBEKE
14u Veersteiger Callebeekveer, Callebeekstraat Hemiksem

Fototentoonstelling Watertoren Rumstsestraat Reet

Viervleklibel – foto: Fons Van den heuvel

De gerenoveerde oude PIDPA-watertoren aan de Rumstsestraat in Reet vormt samen met de
Sint-Bernardusabdij in Hemiksem en de Steenbakkerijmusea in de wijk Noeveren een belangrijke publiekstrekker voor de Rupelstreek. Het dakterras is altijd toegankelijk en het biedt een
prachtig 360° beeld van de omgeving en mooie vergezichten.
Momenteel kan men op het plantsoen naast de Watertoren een mooie fototentoonstelling
bekijken.
Bij die mooie natuurbeelden ook foto’s gemaakt door Steven Roels en Fons Van den heuvel.
Steven en Fons maken niet enkel mooie foto’s, het zijn beiden ook geëngageerde Natuurpuntvrijwilligers.
Op de cover van dit Rupel.blad prijkt de verticale versie één van de tentoongestelde foto’s. Een werk van Steven, met een beeld dat het
heden en verleden van het natuurgebied Kleiputten Terhagen mooi samenbrengt,.
Het andere beeld, een werk van Fons toont een viervlek, een prachtige libel. De foto werd gemaakt bij één van de nieuwe poelen in de
Kleiputten Terhagen. De libel kwam telkens terug naar dezelfde stengel, zodat ze stelselmatig wat korter kon benaderd worden. Voor de
opname werd een vaste 400 mm lens gebruikt en vanaf statief gefotografeerd met de zelfontspanner om geen trillingen te hebben bij het
afdrukken. Dit is de scherpte van de opname zeker ten goede gekomen.

