april 2022

Rupel.blad
Magazine voor leden
Natuurpunt Rupelstreek en Natuurpunt Aartselaar

Wandeltip

LANDELIJK SCHELLE

1

2COLOFON

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

Coverfoto

Winterkoning bij het nest – foto: Luc Meert
Dit nestkastje werd opgehangen onder het afdak bij
de achterdeur. Een paartje winterkoning nam het in
gebruik, mijn vrouw en ik liepen er regelmatig langs en
deze foto kon ik dan ook zonder enige verstoring maken
van op een afstand van 4,5 meter met een 400mm lens.
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Open op zondag 3 april, van 13u tot 17u.
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Info: 0486/10.50.80 of
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Digitale nieuwsbrief van Natuurpunt
Rupelstreek
Aanmelden: stuur een mail naar:
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Kern Boom-Rumst:
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Actueel nieuws over de bescherming van vogels en verslagen van vogelkijkexcursies:
vogelwerkgroeprupel.blogspot.be
Vormgeving Rupel.blad: Fried Happaerts
Oplage: 1920 ex.

EEN BEEKJE VAN HOOP
Wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden, gebeurt op dit moment in een
Europees land. Huizen, appartementen,
bedrijven, ziekenhuizen en scholen, inclusief de mensen die er wonen en werken
worden kapotgeschoten, en dat enkel en
alleen omdat een dictator in het Kremlin
eist dat de mensen in Oekraïne zouden
gaan leven zoals hij het wenst. De terreur
waarmee de mensen in Oekraïne en ook
in Rusland geconfronteerd worden raakt
ons allemaal. Op zo’n moment is het
niet eenvoudig om een voorwoordje te
schrijven.

Het doet dan ook deugd dat er af en toe
een beekje van hoop voorbij kabbelt.
Zo’n beekje van hoop zijn de toekomstbeelden die door Natuurpunt voor ons
zuidelijk deel van de Lage Landen worden
voorgesteld en die ruim aan bod kwamen
in de nationale pers. Dat ze niet meteen
neergesabeld worden door sommige
belangengroepen geeft ook weer een
beetje hoop. Of deze toekomstbeelden
ooit realiteit gaan worden weet niemand,
maar dat mag ons niet beletten om eraan
te werken, met de middelen die ons ter
beschikking staan.

nodig trachten we ervoor te zorgen dat de
diertjes er veilig kunnen vertoeven.
We kijken ook weer uit naar de komst van
de finten, de legendarische meivissen die
ons vertellen hoeveel beter het gaat met
het water in onze rivieren en die aantonen
hoe sterk de natuur wel is. Geef de natuur
de kans om te groeien en dat is wat er gebeurt, soms wel niet op de manier zoals we
het graag zouden willen of wensen. En dan
moet er gemaaid en maaisel afgevoerd
worden willen we kwetsbare of zeldzame
soorten behouden.
De stikstofproblematiek waarover zoveel
te doen is, lijkt misschien een ver van
ons bed show, supergrootschalige agroindustrie is hier voorlopig nog niet, maar
de verbraming van onze bossen is hier ook
volop aan de gang.
Hoe de situatie in Oekraïne verder gaat
verlopen weten we niet, dat mag ons
echter niet beletten, om uit te kijken naar
vele beekjes van hoop.
Erik De Keersmaecker,
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek

Op onze bescheiden manier
doen we dit, voor die soorten
waarbij we daadwerkelijk kunnen helpen. Op dit eigenste
moment lopen vrijwilligers
van Natuurpunt Rupelstreek
langs paddenschermen om
kleine diertjes, zoals: padden,
kikkers en salamanders veilig
naar de overkant van de straat
te brengen. De nestkasten die
we plaatsen voor huis- en gierzwaluwen, kerkuilen, steenuiltjes en torenvalken maken wel
degelijk het verschil. Net zoals
de vlotten die we plaatsen voor
visdiefjes, en waar kokmeeuwen mee van profiteren.
Het broedeilandje dat we onderhouden zorgt er eveneens
voor dat kokmeeuwen en steltlopers zoals kluten veilig kunnen broeden.
Binnenkort kijken we uit naar
de komst van de oeverzwaluwen en net zoals de voorbije
jaren trachten we ervoor te
zorgen dat deze vogels nieuwe
nestgangen kunnen graven en
hun jongen kunnen grootbrengen. We gaan ook luisteren naar de avondlijke koren van rugstreeppadden en waar

Deze foto toont een beeld van een jonge torenvalk op de
voorgrond en mezelf op de achtergrond. Het is een beeld
dat toont wat onze rol is als vrijwilliger. De vogels, dieren,
planten, kortom alles wat er groeit en leeft in de natuur
op de voorgrond en wij, de mens op de achtergrond.

Nieuwe waarneming van een otter
in de Rupelstreek!
Op woensdag 29 december verscheen er
opnieuw een otter voor de cameraval van
natuurfotograaf David Van den Broeck,
(http://www.davidvdb.photos), vrijwilliger
bij Natuurpunt Rupelstreek.
De eerste waarneming dateert van 6 juli
2021 en dat was bijzonder sensationeel,
het was immers de eerste en tot op 29
december ook de enige bevestigde waarneming van een otter in de Rupelstreek.
Deze waarneming was dan ook een mooi
Nieuwjaarcadeau voor David, het strategisch plaatsen en regelmatig nakijken van
zijn cameravallen is immers een arbeidsintensieve bezigheid. En het was tevens
een mooi Nieuwjaarcadeau voor vele
vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek,
mensen die zich elke dag opnieuw inzetten
voor de natuur.
De cameraval, waarmee de otter gespot
werd staat opgesteld in één van de natuurgebieden van Natuurpunt langs onze
grote rivieren en net zoals bij de eerste
waarneming wordt de precieze plaats van
deze waarneming niet bekendgemaakt.

Absolute zekerheid is er natuurlijk
niet, maar de kans is wel behoorlijk
groot dat het om hetzelfde dier gaat,
en daarmee blijkt dan ook dat de
otter het gebied regelmatig bezoekt
en het dus deel uitmaakt van zijn of
haar leefgebied.
Voorlopig blijft het immers gissen
naar het geslacht van het dier, het
vinden van otterpoep zou daarbij
kunnen helpen. Otters gebruiken
hun uitwerpselen als markering van
hun leefgebied en tevens voor de
communicatie met soortgenoten.
Otterpoep wordt ook spraints genoemd,
op basis van DNA-onderzoek van spraints
kan dan onderzocht of het een mannelijk
of vrouwelijk dier is en eventueel ook van
waar het dier afkomstig is.
Een leefgebied van een otter is behoorlijk
groot, en rivieren zoals Schelde, Rupel,
Nete en Dijle fungeren daarbij als een
verbinding tussen verschillende leefgebieden. Dat zijn gebieden met open water
en plassen met natuurlijke oevers en een
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Otter - foto Yves Adams

groot aanbod aan prooien, voornamelijk vissen en kreeftachtigen. Gebieden
waar er weinig of geen verstoring is zijn
daarbij enorm belangrijk. En alhoewel de
natuurgebieden langs de oevers van onze
grote rivieren maar een relatief kleine
oppervlakte hebben vormen ze samen
ideale rust- en foerageergebieden voor
deze prachtige dieren.
Voorlopig zijn de leefgebieden voor otter
en ook voor bever beperkt tot natuurgebieden die rechtstreeks grenzen aan de
Schelde, de Rupel en de Nete, de dieren
hoeven maar de dijk over te steken en ze
zijn er.
Andere waterrijke natuurgebieden zoals
Walenhoek in Niel en het natuurgebied
Kleiputten Terhagen zijn eveneens geschikt als habitat voor otters, maar zijn
enkel via eco-corridors en eco-tunnels
op een veilige manier bereikbaar, waarbij
het plaatsen van begeleidende rasters wel
noodzakelijk is.
Een eerste eco-corridor werd voor enkele jaren in gemeente Niel aangelegd
naast het terrein van het betonfabriek
Coeck in de richting van Walenhoek en
momenteel wordt ter hoogte van de Crequelei/Schransstraat in gemeente Rumst
eveneens gewerkt aan de aanleg van een
eco-corridor. Na de sanering van de oude
kleiputten Boom/Terhagen zou de route
die gebruikt zou worden voor het vervoer
van gronden van de Rupel naar het te saneren gebied eveneens ingericht worden
als eco-corridor.
In kader van het project Otterland werd
door het WWF, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Regionale Landschappen Schelde-Durme en Rivierenland een
samenwerkingsverband opgestart om de
situatie in het rivierenland van de Schelde
en de Rupel te verbeteren voor de otter.
De belangrijkste taak van het project zijn
de knelpunten en de kansen voor de otter
in kaart brengen en zoeken naar opportuniteiten door terreiningrepen, waarbij
de aandacht gaat naar het realiseren van
projecten.
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2021 of weer een jaar Natuurpunt Rupelstreek

Ringen jonge torenvalk – foto: Valke Vleug

Ondanks het voortduren van de pandemie wisten we het werktempo in 2021 hoog te houden. Dit artikel bevat een kleine terugblik op
wat we allemaal deden. Leden en sympathisanten die regelmatig artikels lezen in het Rupel.blad of in het Rupel.bericht zullen merken
dat een groot deel van onze werking draait rond vogels. Vogels zijn dan ook overal te zien of te horen, en niet alleen in natuurgebieden.
Daarom richten we onze projecten niet enkel op de natuur in onze natuurgebieden, maar tevens op het platteland en zelfs in voor- en
achtertuinen.
andere blikvanger, een ringsnavelmeeuw,
inclusief met een gps-zender. Een dwaalgast uit Noord-Amerika, die vogelkijkers
uit gans Vlaanderen en Nederland naar
Rumst lokt en waarbij vogelkijkhut Eeckhoven nu records breekt als één van de
drukst bezochte vogelkijkhutten in de
Lage Landen.

Onze campagne Behaag..natuurlijk is
daarbij een belangrijk speerpunt, het
thema natuurinclusief bouwen gebruiken
we tevens om een omslag te maken in het
denken bij projectontwikkelaars, bijvoorbeeld bij de toekomstige ontwikkeling van
de Bekaertsite in gemeente Hemiksem.

Met een flinke stijging van onze ledenlijst
tot 1.485 leden eind 2021 surfen we mee
op het succes van Natuurpunt in gans
Vlaanderen, maar zelf deden we er een

Eén van de blikvangers in de wijk Vosberg
is onze paddenoverzetactie, waarbij 1.424
diertjes veilig de straat werden overgezet.
Sinds november heeft de wijk nog een
Feestweekend Kleiputten Terhagen – foto: Steven Roels

Met onze nestkastenprojecten voor
holenbroeders zoals gierzwaluw, kerkuil,
steenuil en torenvalk blijken we meer en
meer succes te boeken, niet enkel in onze
streek, maar ook in de buurregio’s. Het
zijn projecten waarbij volhouden, soms
opnieuw beginnen en leren uit mislukkingen een noodzaak zijn. Leren doen
we ook uit langlopende projecten, met
tellingen van trekvogels, overwinterende
watervogels en broedvogels. Het ringwerk
levert daarbij een belangrijke bijdrage,
net zoals de passie voor het aflezen van
kleurringen.
Behalve het organiseren van gerichte beschermingscampagnes zetten we ons ook
in om mensen te laten genieten van de
natuur, waarbij het merendeel van onze
excursies voornamelijk gericht zijn op
het vogels kijken. En waarbij het aantal
deelnemers elke keer opnieuw bewijst
dat het mensen gelukkig maakt en dat ze
blijven komen.

flinke schep bovenop door het huis aan
huis bussen in Niel, Schelle en een deel
van Hemiksem van een kleurrijke folder,
met als droomtitel: Ontdek de natuur in
jouw streek, met de nadruk op de natuur
in het Niels Broek, Walenhoek en het
Noordelijk eiland. Binnenkort wordt een
soortgelijke folder huis aan huis gebust in
Rumst en de wijk Vosberg, waarbij de natuur in de Oude Nete-arm, en de nieuwe
natuur aan de overkant van de Nete de
blikvangers zijn.

Met ongeveer 100 bezoekers braken we
tijdens het feestweekend in ons natuurgebied Kleiputten Terhagen geen record,
de maatregelen omtrent Corona noopten
ons ertoe om de promotie te beperken.
Het had bijzonder leuk geweest, als we
achteraf hadden kunnen terugblikken op 2
zonnedagen. De natuur besliste er anders
over, met een regendag op zaterdag met
enkele flinke buien, die soms het karakter
hadden van een kleine zondvloed, gelukkig
daags nadien een zonnige zondag, waarbij
er volop genoten werd van de prachtige
natuur van de Kleiputten. Met mooie
natuurbeelden, onder meer van jagende
oeverzwaluwen boven de plassen of van
10-tallen kinderen, gewapend met een
schepnet op weg naar een poel om er
kleine waterbeestjes uit te scheppen.
In dezelfde periode keken we uit naar
de terugkomst van de visdiefjes, en elk
jaar opnieuw zijn we in de weer om het
hun naar hun zin te maken, onder meer
met het plaatsen van nestvlotten en het
inrichten van broedeilandjes en waarbij
ook andere soorten, zoals kokmeeuwen
en kluten er ook mee van genieten.

En tevens keken we naar de terugkomst
van de oeverzwaluwen. De steilwand
van een oude kleiput op de grens tussen
gemeenten Boom en Rumst langs het
Keibrekerspad en goed bekijkbaar vanaf
de helling in de Kleiputten Terhagen vormt
sinds enkele jaren hun favoriete broedplaats. De eerste weken van april vlogen
er honderden vogels boven de kleiput en
midden april werden reeds een 150-tal
nieuwe nestgangen geteld, eind juni steeg
het aantal zelfs tot ongeveer 300 nesten,
waardoor de kolonie één van de grootste
was in de Lage Landen.

Onderhoud kijkpunt ijsvogel in het natuurgebied Kleiputten Terhagen – foto: Dries Kets
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Nauwelijks 2 weken later toonde een
beeld van een otter op een cameraval
van David Van den Broeck het absolute
topmoment van 2021. Dat het geen toevalstreffer was bewees een nieuw beeld
eind december, hiermee werd bevestigd
dat onze waterrijke natuurgebieden langs
de grote rivieren deel uitmaken van het
leefgebied van dit iconisch dier.

natuurbeheer en onze hulp zijn ze immers
gedoemd om te verdwijnen en dat gaat
dus niet gebeuren. Voor rugstreeppad
werden in ons natuurgebied Kleiputten
Terhagen geschikte biotopen ingericht en
ook op andere plekken in de Rupelstreek
wordt en zal er gewerkt worden aan het
creëren van geschikte biotopen, hetzelfde
voor kamsalamander. Waar we het kunnen, helpen we mee aan het behoud en
herwaardering van het industrieel erfgoed,
eerst en vooral in en omheen het Natuur.
huis de Paardenstal en gebouwtjes in de
Kleiputten Terhagen. Of bij het schrijven
van verhalen, zoals dat van de vele steenbakkerstunnels in de Rupelstreek, dat
doen we samen met vele partners.
Dennis, Herman en Kobe aan het werk in het Bos N – foto: Fons Van den heuvel

Op termijn hopen we ook dat verder van
de rivieren afgelegen natuurgebieden zoals de Kleiputten Terhagen en Walenhoek
daarbij kunnen horen, goed ingerichte
eco-corridors kunnen daarbij helpen. Ook
zonder de otter zijn deze gebieden bijzonder waardevol en kan er genoten worden
van de natuur. Het onderhoud van de wandelpaden is elke lente en zomer een steeds
terugkerende taak voor onze vrijwilligers,
waarbij het meeste werk wordt geleverd
in het Niels Broek, in het natuurgebied
Kleiputten Terhagen, en ook in de kleinere
natuur van het Bos N in Boom.
Net zoals het bewaren van bestaande natuur of het maken van nieuwe natuur, daar
waar het nodig is om bepaalde soorten
in stand te houden of om gunstige situaties te creëren. Doelsoorten daarbij zijn
bosorchis, kamsalamander en rugstreeppad. Zonder een zorgvuldig uitgevoerd

Wanneer dat verhaal en de bijhorende
wandelingen dan gekozen worden als de
mooiste wandeling van de provincie is dat
een mooie bekroning. Het vertellen van
verhalen hoort ook bij projecten zoals het
Geopark Schelde Delta en het Rivierpark
Scheldevallei, waarbij dit laatste verhaal
nu een flinke kans maakt om uit te groeien
tot een Nationaal Park. Dergelijke initiatieven zijn bijzonder waardevol om mede
de klemtoon te leggen, op de akelig lage
biodiversiteit in het landelijk gebied. Zelf
werken we er al jaren aan, onze knotwilgenacties zijn legendarisch en gelukkig
vormen knotbomen hier nog steeds linten
in de open landschappen.
Steenuiltjes en torenvalken zijn de bekendste ambassadeurs van dat landschap. Akkervogels zoals kievit, gele kwik en patrijs
hebben het zoveel moeilijker. Gelukkig
zien we her en der initiatieven ontstaan
om het landschap opnieuw in te richten,
met het aanplanten van hoogstamboomgaarden en projecten zoals Voedsel +
Dorp in Schelle, waarbij dode maisakkers
omgevormd worden tot nieuwe natuur en
het bodemleven zich kan herstellen.
Dit overzicht kon niet gemaakt worden,
zonder de hulp van de vele vrijwilligers,
mannen, vrouwen en kinderen die zich
belangeloos inzetten voor de natuur.
Dank je wel!
Erik De Keersmaecker,
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek
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Leve onze bussers van het Rupel.blad

Ik ben Luc Van Hoofstat, een gepensioneerde man uit Schelle en ik bus het Rupel.
blad in het westelijk deel van Schelle. Hoe
ik ertoe gekomen ben dit te doen?
Eigenlijk vond ik dat Erik dit werk beter
kon overlaten aan iemand anders zodat
hijzelf meer tijd kreeg om serieuze dingen voor Natuurpunt te doen. Ik ben zelf
geen “echte" natuurmens maar heb veel
respect voor die mensen die zich daadwerkelijk inzetten om mensen respect,
inzicht, ervaringen met de natuur te laten
beleven. Mijn busronde duurt ongeveer 2
uur en bezorgt me fiets- en wandelplezier.
Mijn toer op volgorde steken van bussen
is het voorbereidend werk. De mooie
layout en de interessante artikels glijden
vanzelf in
de brievenbussen en doet ieder uitzien
naar “het blad“.
Tot nu toe ben ik er steeds in geslaagd om
het blad binnen de twee dagen af te leveren, nadat ik ze heb ontvangen. Ik vind het
bussen helemaal geen opdracht. Zolang ik
dit werkje kan doen, kan Natuurpunt op
mij rekenen. In mijn vorig werkend leven
heb ik met leerlingen in de Voerstreek
mooie wandelingen mogen maken. Hier
zie je me op de foto bij een rustmoment
ergens ten velde.

Fons Ielegems

Mit Vets uit Reet
Ik ben Mit Vets, grootgebracht op een
boerderij in Leest kreeg ik de liefde voor
de natuur als het ware met de paplepel
ingegeven. Dit uitte zich onder meer in het
lidmaatschap bij twee fuchsiaclubs en het
kweken van bloemen. Toen ik samen met
mijn partner Jan in Rumst kwam wonen
was het vanzelfsprekend dat we contact
zochten met Natuurpunt. Eerst namen
we deel aan de vele natuurwandelingen
die aangeboden werden en begonnen
we cursussen over vogels te volgen die
Natuurpunt Rupelstreek inrichtte. Stilaan
rijpte het idee om toch wat actiever mee
te werken aan het behoud van de natuur
en na mijn actieve loopbaan besloot ik
om samen met Jan het Rupel.blad in een
gedeelte van Reet en later ook in Rumst
dorp, de wijk Vosberg en de straten ertussen te bussen. Tussendoor houd ik ook het

Natuur.huis de Paardenstal open in een
beurtrol met andere vrijwilligers. Het geeft
een goed gevoel op die manier iets voor
de natuur te betekenen en tegelijkertijd je
thuis te voelen bij een groep mensen met
dezelfde ingesteldheid.

Fons Ielegems uit Schelle

Mit Vets

Luc Van Hoofstat uit Schelle

Luc Van Hoofstat

In april 2003 verscheen de eerste editie van het Rupel.blad, eerder in dat jaar ging Natuurpunt afdeling Aartselaar van start, en werd het
Rupel.blad het gemeenschappelijk magazine van Natuurpunt Aartselaar en Natuurpunt Rupelstreek. Het Rupel.blad wordt verzonden
naar de leden van beide Natuurpuntafdelingen en naar een 20-tal externe leden. Dat zijn mensen, die in een andere regio wonen, lid
zijn van de Natuurpuntafdeling waar ze wonen en een aparte bijdrage betalen voor het Rupel.blad.
Daarnaast wordt het Rupel.blad verzonden naar buurafdelingen en naar organisaties waarmee we samenwerken. Een honderdtal
exemplaren wordt verzonden via Bpost, de rest wordt gebust door vrijwilligers. Enkele vrijwilligers stellen zich voor…

Ik ben Fons Ielegems, gepensioneerd en
een fervent vogelliefhebber.
Mijn ouders hadden een boerderij in de
Consciencestraat, toen nog een landelijke
omgeving. De zang van de merel op het
dak van de schuur fascineerde me en al
heel vlug raakte ik geïnteresseerd in de
natuur. Lange fietstochten en later wandelingen met mijn vrouw Fanny deden
me beseffen dat ik meer wilde weten over
alles wat we zagen en hoorden. Toen dan
de Wielewaal opgestart werd hier in de
buurt, werden we al vlug lid en deed ik
mee aan een cursus over zangvogels. Dat
was het startsein. We deden graag mee
met uitstappen en cursussen en leerden
zo gaandeweg meer. Zo leerde ik ook Erik
beter kennen.
In 1994 kregen we de kans om een stukje
weiland te kopen en zo konden we niet
alleen onze tuin vergroten maar ook een
stukje laten verwilderen met streekeigen
groen. Ondertussen heb ik twee bijenhotelletjes en enkele vogelkastjes. Tussen
de wilgen laat ik de dunne takken liggen
en hoop ooit eens een egel te kunnen
spotten. Ik was altijd schrijnwerker maar
later ben ik bij de groendienst van Rumst
begonnen en leerde ik werken met kettingzaag en zwaarder materiaal en toen vanuit
Natuurpunt de vraag kwam om wilgen
te knotten heb ik mij aangeboden. Eerst
mondjesmaat maar sinds mijn pensioen
meer en meer.
Toen men mij vroeg of ik ook het ledenblad
wilde bussen in Niel heb ik niet geaarzeld. Je ontmoet er al eens mensen die
je al lang niet meer gezien hebt. Ook de
maandelijkse wandelingen met Nel en Jan
zijn niet meer weg te denken. Een echte
aanrader!

Een portret van Wim Van Nunen,
ontdekker van de Humes bladkoning
Met een moeder die overloopt van liefde
voor de natuur, een klasgenoot die op m’n
14-jarige leeftijd m’n pad kruist, beladen
met verrekijker, telescoop en vogelboeken
en een begeesterende leraar biologie, kan
het bijna niet anders dan dat ik in mijn
jeugd een grote bewondering ontwikkelde voor de natuur. Het duurde dan
ook niet lang of ‘birding’ werd m’n passie.
Met leeftijdsgenoten ganse dagen fietsen
rond de kanaalzone op Linkeroever, waterwildtellingen in putje winter doorstaan,
uitstappen maken naar de kust om de
najaarstrek te bewonderen, het twitchen
van zeldzame soorten, werden het hoofdbestanddeel van m’n vrijetijdsbesteding.
Vanaf m’n 20ste volgde een periode van
‘afleiding’. Ja, wat voert een student zoal
uit. De hobby werd herleid tot af en toe
een vogelreis, een twitch of enkele uitstappen. Een beetje uit het oog maar zeker niet
uit het hart. Na een tweetal decennia werd
de draad terug fatsoenlijk opgenomen.
Inmiddels boomverzorger geworden,
stapte ik dinsdag 18 januari in de camionette om bij klanten Martine en Rita in
Aartselaar snoeiwerken te gaan uitvoeren.
Bij het betreden van de tuin werd m’n
aandacht onmiddellijk getrokken door een
opvallende vogelroep. Een roepje waarvan
je zou kunnen zeggen dat het tussen dat
van een bladkoning en een grauwe fitis
in ligt. Ik vermoedde meteen dat het een
Humes bladkoning was. Een soort die ik
ooit al eens aan de kust zag, maar vooral
in Kazachstan veel heb waargenomen.
In de camionette ligt steeds
een verrekijker klaar. Na Rita
ingelicht te hebben dat er een
zeer zeldzaam vogeltje in haar
tuin zat, ging ik deze halen.
Toen ik kortstondig een glimp
van de vogel opving, werd de
identiteit van de vogel bevestigd. De lichtomstandigheden
waren slecht, het weer een
beetje mistig ook, maar een
kleine Phylloscopus met een
brede opvallende vleugelstreep, de tweede onopvallende vleugelstreep was nog
niet goed te zien, een brede
lange duidelijke wenkbrauwstreep in combinatie met de
roep, dat moest een humei
zijn! Dit is een Centraal Aziatische dwaalgast die normaal
in Indië en Midden-Oosten
overwintert en waarvan er

nog maar vijftien eerder werden
vastgesteld in ons land. Het is
ook de eerste waarneming in de
provincie Antwerpen. Daar werd
ik dus blij van.
De waarneming werd snel op
www.waarnemingen.be gezet.
Er volgde een legertje aan gewaarschuwde vogelkijkers en al
snel werd hij teruggevonden. Ik
stelde de vrouw des huizes gerust
dat de tijd die ik spendeerde aan
de vogel, niet meegerekend zou
worden in de factuur. Ik stond
immers in regie die dag.
De vogel was zeer actief en riep
vaak, maar om hem goed waar te
nemen was er wel wat geduld nodig. Hij
begaf zich vooral in het bosje met hoofdzakelijk sparren op het braakliggende
pand achter de tuinen. Gelukkig was hij te
zien vanop de gezamenlijke oprit van het
appartementsgebouw achter dit pand, indachtig de tuintjes van Rita en Martine.
Graag zou ik de bewoners van het appartementsgebouw willen danken voor
het geduld dat ze opbrachten voor het
bezoek, opbrengen eigenlijk, want op het
moment van dit schrijven is de vogel nog
steeds aanwezig en wordt hij nog regelmatig bezocht door vogelaars. Een leuke
surplus was de Siberische tjiftjaf ook hier
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Humes bladkoning – foto: Jan Marivoet

aanwezig. Het was opvallend hoeveel
vogels deze strook braakliggende grond
met sparren en wat wilgen herbergt. Een
koppel overwinterende zwartkoppen, sijs,
keep, vink, grote bonte specht, vuurgoudhaan, merel, zanglijster, roodborst, groenling, heggenmus, houtduif, Turkse tortel,
kool-, pimpel- en staartmees vonden er
hun voedsel.
Allicht zitten de sparren met overwinterende insecten tussen de naalden daar
ook voor iets tussen. Zo zien we toch maar
weer dat kleine stukjes natuur in een verstedelijkte omgeving ook een ecologische
waarde kunnen hebben.
Tekst: Wim Van Nunen, Wim woont in Terhagen en
is vrijwilliger bij Natuurpunt Rupelstreek

Reporter ATV bij de Humes bladkoning in Aartselaar, met midden Gerald Driessens vogelexpert Natuurpunt en
rechts Wim Van Nunen – foto: Erik De Keersmaecker
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Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek in actie!

Zaterdagnamiddag 22 januari werd er met 9 vrijwilligers gedurende 3 uur gewerkt aan het plaatsen van de paddenschermen langs de Doornlaarlei en een
strook langs de Lage Vosbergstraat in Rumst. Het plaatsen van de paddenschermen en het waarom we deze actie doen, kon dezelfde avond bekeken worden
op ATV, de regionale televisie voor de Antwerpse regio. De dagen en weken
daarna tot ergens midden april staan Ludwig en zijn team klaar om padden,
salamanders en kikkers veilig de straat over te zetten.
Vorig jaar werden er 1.424 diertjes veilig de straat overgezet. Gewone padden
waren toen in de meerderheid met 1.100 diertjes, daarnaast werden er ook
nog 246 kleine watersalamanders, 72 alpenwatersalamanders, 3 bruine en 3
groene kikkers overgezet. En daarmee werd toen het 2de beste resultaat ooit
gehaald.
De paddenoverzetactie aan de Doornlaarlei is een initiatief van Natuurpunt kern
Boom/Rumst, de paddenschermen en emmers werden ter beschikking gesteld
door Regionaal Landschap Rivierenland en gemeente Rumst ondersteunt de
actie door het plaatsen van waarschuwingsborden langs de Doornlaarlei.
Coördinator van de paddenoverzetactie aan de Doornlaarlei is Ludwig Laureyssens, inmiddels reeds meer dan 25 jaar lang vrijwilliger bij Natuurpunt - Email:
ludwig.laureyssens@telenet.be

Toer de kerkuil leverde mooie resultaten op

Ludwig Laureyssens – coördinator paddenoverzetactie
Doornlaarlei Rumst - foto: Erik De Keersmaecker

Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek helpen padden, kikkers en salamanders veilig de
straat over

Kerkuil met ring Ringwerk KBIN – foto: Steven Roels

Tijdens de voorbije winterperiode volgden de rondjes controles, het uitkuisen en zo nodig herstellen van een 50-tal
kerkuilnestkasten, alleen al in Klein-Brabant en de Rupelstreek elkaar in een snel tempo op. De winterperiode is dan
ook een prima periode om dit werk uit te voeren. Noodzakelijk werk ook, een paartje kerkuilen in een nestkast, dat
levert algauw een dikke laag braakballen op. Vooraleer de
nestkast wordt geopend, trachten we de uitvliegopening
af te sluiten. De vogels zitten dan opgesloten en zo kan er
gekeken worden of er geringde vogels in de nestkast zitten. Niet-geringde vogels krijgen een wetenschappelijke
ring aan één van hun poten, met daarop telkens een uniek
nummer, dat geregistreerd wordt in de databank van het
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het aflezen
van de ringen van reeds geringde vogels levert interessante
informatie op. Hoe oud zijn de vogels en waar komen ze
vandaan?
Een toer langs 5 nestkasten in Klein-Brabant op maandag 24
januari leverde 4 bewoonde nestkasten op. In een nestkast in Puurs Overheide zaten 2 kerkuilen, een geringde vogel, die op 29/6/2016
in de nestkast kerk Niel Hellegat als juveniele vogel werd geringd en een ongeringde vogel. In een nestkast in de Kuytegemstraat in
Sint-Amands zaten eveneens 2 geringde kerkuilen, een vogel met een onbekend ringnummer en een vogel die op 1/6/2016 als pulli
geringd werd in een nestkast in de Pierstraat in Reet.
In een nestkast in de Boskant Bornem zat één geringde vogel, die op 20/5/2019 als juveniel werd geringd in de nestkast Puurs
Overheide. In een nestkast in de Kattestraat Bornem tenslotte zat er eveneens een kerkuil, maar die was ons te vlug af en wist te
ontsnappen.

Team Cummins helpt bij sorteren wilgentakken

Met enkele Natuurpuntvrijwilligers waren we op dinsdag 15 februari aan het werk in de oude vloeibeemd bij de Oude Nete-arm in
Rumst, met het knotten van de achterste rij knotwilgen.Voor het
opruimen van het snoeihout en het sorteren van de afgezaagde
takken konden we op donderdag 17 februari rekenen op de hulp
van een team medewerkers van het bedrijf Cummins uit Rumst. De
wilgentakken werden op lengten van 5 meter gezaagd en daarna
werden ze gesorteerd in pakketten van 10 stuks. De week daarna
werden de wilgentakken getransporteerd naar Hemiksem voor de
bouw van een wilgentunnel en een wilgenhut in het abdijpark.
Een deel van de takken werd apart gezet voor de bouw van een
wilgenhut in Boom.

Team Cummins helpt bij sorteren wilgentakken – foto: Erik De Keersmaecker
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Vrijwilligers Natuurpunt bouwen wilgentunnel en wilgenhut
in abdijpark gemeente Hemiksem
Voor het bouwen van een 15 meter lange en 3 meter brede wilgentunnel
en een wilgenhut met een doormeter van 4 meter zijn er behoorlijk wat
wilgentakken nodig. Knotwilgen die om de 3 jaar geknot worden leveren
daarvoor prima materiaal. De takken zijn dan ongeveer 5 meter lang en
hebben gemiddeld een doormeter van ongeveer 4 cm aan de basis, ze zijn
dan nog voldoende plooibaar om ze in boogvorm aan elkaar te binden.
Belangrijk is ook dat ze voldoende diep in de grond worden gestoken, zodat
ze een droogteperiode tijdens de lente en zomer kunnen overleven.
Woensdag 16 maart was het werk klaar en alhoewel we zeker geen experten zijn, zijn we toch trots op het eindresultaat. Als alles goed gaat en
het de komende lente en zomer af en toe regent groeien er eerst blaadjes
en daarna takjes aan de wilgentakken en zo wordt dit een mooi ravot- en
verstopparadijs voor kinderen.

Bouwen wilgenhut in abdijpark Hemiksem – foto: Erik De Keersmaecker

Massale opkomst voor aanplanten houtkanten omheen project Voedsel + Dorp
Dat het project Voedsel + Dorp in gemeente Schelle een topper wordt staat buiten kijf.
De opkomst bij de 2 plantmomenten op zaterdag 19 februari was indrukwekkend. Onze
oproep in het Rupel.blad en het Rupel.bericht viel niet in dovemansoren en tijdens de
voormiddag waren het voornamelijk Natuurpunt-vrijwilligers die op de afspraak waren
voor het aanplanten van een eerste reeks planten.
Na de middag was het de beurt aan vrijwilligers van Velt vzw en sympathisanten van het
project om de spaden in de grond te steken en zo werden ongeveer 1.400 streekeigen
struiken aangeplant. Ongeveer 100 planten werden tijdelijk ingekuild, omdat de strook
waar ze moesten worden aangeplant doornat was. Op dinsdag 15 maart werden die
resterende planten door Natuurpuntvrijwilligers aangeplant.
Het project Voedsel + Dorp in gemeente Schelle wordt getrokken door VELT vzw, met
gemeente Schelle en provincie Antwerpen als partners. Jan Vannoppen en Carina
Govaerts van Velt vzw zijn de kartrekkers van het project en hun waardering voor het
engagement en de inzet van Natuurpuntvrijwilligers en de vele sympathisanten is groot.
Op termijn moet het project een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, een extra
ecologische natuurlijke rusthaven met eetbaar lekkers voor de toekomst.

Aanplanten houtkant voor Voedsel + Dorp
foto: Erik De Keersmaecker

Kerkuil opnieuw welkom in nestkast kerk H.Familie Schelle

Nestkast kerkuil in toren kerk H.Familie Schelle

25/4/1992 staat er op het witte plaatje bij de nestkast in de toren van de H.Familiekerk in
Schelle. Eind april zal het dus 30 jaar geleden zijn dat deze nestkast werd geplaatst. Een succesverhaal voor de kerkuil hoort er hier echter niet bij. Slechts één jaar mochten we er een
paartje kerkuilen verwelkomen. Daarna werd de nestkast gekraakt door kauwen en dat bracht
wel enige hinder. In tegenstelling tot kerkuilen sleurt een kauwenpaartje heel wat nestmateriaal
aan, vooral takken, maar ook stukken van leien en ander materiaal dat ze kunnen vinden.
Met de invliegopening net boven de deur van de kerk leidde dit ertoe dat daar regelmatig
moest gekuist worden. Teveel hinder dus en een reden om de invliegopening af te sluiten.
Tot donderdag 3 februari, aan de kast werd een nieuwe inlooppijp gemonteerd, waarbij de
invliegopening zich aan de zijgevel van de kerk bevindt. Van dat werkmoment werd gebruik
gemaakt om ook even de gierzwaluwennestkasten in de toren te controleren en daarbij blijkt
dat één nestkast daadwerkelijk gebruikt wordt als broedplaats door gierzwaluwen. Een andere nestkast wordt als broedplek gebruikt door
een paartje spreeuwen.

En ook bij de Forestree boerderij in Schelle

De omgeving van de Forestree-bioboerderij aan de Steenwinkelstraat in Schelle ondergaat momenteel een echte metamorfose, maisakkers worden er omgevormd tot hoogstamboomgaarden.
Samen met het omliggend landschap wordt het een steeds betere omgeving voor jagers van
het open landschap zoals kerkuil, steenuil en torenvalk. Ook solitaire bijen en vlinders zullen er
wel bij varen, met veel minder pesticiden en schonere lucht. Inmiddels hebben we er in overleg
met de eigenaar nestkasten mogen plaatsen voor kerkuil, steenuil en torenvalk. Maar af en toe
gebeurt het dat een nestkast geplaatst werd op een plek die daarna een andere bestemming
kreeg. Dat gebeurde met de kerkuilennestkast, de plek waar ze ophing werd omgevormd tot
een samenkomsthoekje en dus zochten en vonden we een andere en zelfs betere plek.
Montage nestkast kerkuil tegen wand loods Forestree Schelle – foto: Erik De Keersmaecker
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Wandeltip: LANDELIJK SCHELLE

Haas – foto: Fons Van de heuvel

Wan
d

eltip

In deze periode van het jaar is het volop liefde in de natuur.
Sommigen doen het goed verstopt, anderen moeten vechten
om een partner te veroveren. Een mannetje haas bijvoorbeeld
moet tegen de concurrentie opboksen en dat boksen mag je erg
letterlijk nemen. Ze rennen achter elkaar aan, grommen, springen
in de lucht en maken al boksend op hun achterpoten uit wie met het
vrouwtje mag paren. Een indrukwekkend schouwspel. Tijdens een avondwandeling
hoor je nu steenuiltjes roepen, zo bakenen ze hun gebied af en proberen ze een
vrouwtje te lokken.
Het open landschap dat we voorstellen in deze wandeltip leent zich uitstekend voor
deze soorten.

1. Je wandeling start aan de parking voor
de kerk van Schelle, en om de dijk van de
Bovenvliet te bereiken wandel je achteraan de kerk. Terloops kan je dan even naar
het kleine zijtorentje kijken, de rechthoekige opening geeft toegang tot een nestkast voor een kerkuil. Let ook even op
als je de drukke straat moet oversteken
en zo bereik je de dijk van de Bovenvliet.
Iets verder wandel je onder de brug van
de spoorlijn Antwerpen-Boom-Puurs, let
daarbij wel even op, dat pad kan glibberig
zijn. In het kader van het Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem/Schelle zal
hier een nieuwe onderdoorgang worden
geconstrueerd, een soort ophangbrug
die tevens een verbinding zal maken met
de andere oever.
2. De Bovenvliet kronkelt hier letterlijk
door het landschap, één van de meanders maakt zelfs een bocht van 180°. In
een populier aan de overkant van de Bovenvliet werd een nestkast voor torenvalken geplaatst. In 2015 goed voor een geslaagd broedgeval met 5 jongen. Daarna
kozen de valken voor een broedplaats in
de holte van een afgebroken tak in een
Canadapopulier. Een paar boomvalken
koos eveneens voor een broedplaats in
dezelfde bomenrij. Beide valkensoorten
zorgen tijdens de lente en zomer voor
een mooi natuurspektakel. Torenvalken
door al biddend een muis van de bodem
weg te graaien en boomvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van vliegende
prooien voornamelijk insecten, zoals libellen en ook kleine vogels, zoals zwaluwen.
3. Vooraleer je naar dit kijkpunt kijkt kon
je links van het aardenpad naar plukboerderij Zinckval kijken, een bijzonder
mooi project, opgestart door mensen
die menen dat het de hoogste tijd is om
opnieuw in balans met de natuur te gaan
leven door de productie en de verdeling
van ons voedsel in eigen handen te nemen. Kijkpunt 3 zorgt opnieuw voor een
opmerkelijk project, voormalige maisakkers worden hier omgetoverd tot hoogstamboomgaarden. Of dode akkers wor-

den opnieuw levende natuur. Het maakt
deel uit van het Forestree-project, een
kleinschalige gemengde bioboerderij,
waarbij lokaal, eerlijkheid en natuurlijkheid de basisprincipes vormen.

4. Om dit kijkpunt aan de Kelderijlei te
bereiken moet je wel even een omwegje
maken, maar het loont de moeite. Aan
de randen van Kelderijlei vormen 2 knotwilgenrijen een mooie overgang tot het
omringende landbouwgebied. Een brugje over een gracht en door het struweel
brengt je bij de hooilandjes, die worden
jaarlijks één keer gemaaid, waardoor ze
samen met de struwelen en enkele hoogstamfruitbomen een paradijsje vormen
voor wilde bijen, libelllen en kleine struweelvogels. Bij de struwelen wordt een
hakhoutbeheer toegepast. Om de 5 jaar
wordt het gekapt, daar gaan de struiken
niet van dood, wel integendeel! Jonge
scheuten schieten weer op en creëren
een vrij ondoordringbaar struikgewas,
ideaal voor heel wat vogels en kleine
zoogdiertjes.
5. Terug op ons pad wandel je door de
Speltenvelden, in de richting van wat ooit
een gigantisch bos was dat zich uitstrekte van Niel tot in Wilrijk. Dit lezen we in
het boek: Met vryaerts en resoelen, een
boek dat verhalen vertelt over het verdwijnen van de wolf uit de Zuidelijke
Nederlanden. Waarbij wolvenjagers uit
het Waasland in de 16de eeuw op wolven kwamen jagen in de zuidrand van de
stad Antwerpen en daarvoor een premie
ontvingen. In de bossen tussen Schelle,
Reet en Rumst werden daarbij 10-tallen
dieren gevangen en gedood. Het huidige
landschap van de Speltenvelden toont
een open landschap, met gelukkig nog
een aantal kleine landschapselementen,
voornamelijk knotbomenrijen. Hazen en
konijnen zijn hier het jaar rond aanwezig,
tijdens de wintermaanden ook overwinterende wulpen. Prachtige steltlopers en
onmiskenbaar met de lange omlaag gebogen snavel. Hun jodelend geluid is erg
kenmerkend en wie het eenmaal gehoord
heeft zal het niet snel vergeten. Zodra de

wulpen vertrekken naar de broedgebieden in Noord-Europa worden ze vervangen door de prachtige boerenzwaluwen.
Vanaf eind maart keren boerenzwaluwen
terug vanuit de overwinteringsgebieden
in Zuidelijk Afrika. Ze bouwen hun nesten
in stallen waar ze ongehinderd in en uit
kunnen vliegen. Vliegensvlug scheren ze
boven de weilanden op zoek naar vliegend plankton, zo broodnodig voor de
altijd bedelende jongen, mits wat geluk
slagen ze erin 3 broedperiodes rond te
krijgen. Elk jaar opnieuw gaan we op stap
om het aantal bewoonde nesten te tellen
en we zijn bijzonder blij dat de aantallen
hier op een mooi niveau blijven.

6. De Wullebeek krinkelt als een snoer
door de Rupelstreek en met de waterbom in het achterhoofd die tijdens de
voorbije zomer Wallonië trof stelt zich
onvermijdelijk de vraag: Wat als zo’n waterbom onze regio zou treffen? Dan lijdt
het geen enkele twijfel dat de Wullebeek,
daarin samen met de vallei van de Bovenen Benedenvliet en in mindere mate de
Maaiebeek een belangrijke rol zal spelen.
Een systeemomslag is daarbij onvermijdelijk willen we in de toekomst niet geconfronteerd worden met een gigantische schade. Beken zoals de Wullebeek
en de Maaiebeek moeten net zoals rivieren veel meer ruimte krijgen. De knotbomen langs de beek zijn het biotoop van
het steenuiltje, het weiland ervoor werd
ingericht als een retentiebekken.
7. Tot voor enkele jaren werd aangenomen dat oude, diepe kleiputten zoals de
BEGO-put nauwelijks plantengroei bevatten, dat er weinig vis in kan leven en het
donkere, bijna dode waterpartijen zijn.
Een verontdieping zou dus altijd een verbetering van de ecologische omstandigheden teweeg brengen. Meer recent onderzoek, ook in ons natuurgebied Kleiputten
Terhagen heeft echter aangetoond dat
diepere plassen ook stevige troeven hebben. De beste keuze om de biodiversiteit
van oude kleiputten een stevige duw te
geven is een combinatie van beiden, dus
deels verontdiepen, maar ook voldoende

ruimte laten voor diepere delen. Die visie
vormt de basis van het bezwaarschrift dat
door Natuurpunt Rupelstreek werd ingediend naar aanleiding van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het verontdiepen van de BEGO-put.

concentraties knoopkruid. De keuze om
deze percelen te bebossen kon ons dus
niet bekoren, al valt het resultaat zoveel
jaren later gelukkig mee, met een mooie
mengeling van struwelen en open plekken.

8. Het Berrenheibos nodigt je uit voor
een wandeling op een brok nieuwe
natuur. Meteen na de extra ophoging
van de vroegere stortplaats reageerde de
natuur bijzonder heftig, met als resultaat
duizenden orchissen, met daarbij soorten zoals: gevlekte orchis, bosorchis en
brede orchis. Ook andere plantensoorten
veroverden het terrein, met ongeziene

9. Hier wordt volop gewerkt aan het
project Voedsel+Dorp, een project van
VELT vzw, gemeente Schelle en provincie Antwerpen waar we graag onze medewerking aan verlenen. Voorlopig is er
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nog niet veel te zien, maar daar komt snel
verandering in. Een deel van deze maisakker zal de komende jaren een flinke metamorfose ondergaan, zodra de struiken
in de brede houtkanten gaan groeien. De
volgende projecten zijn het aanplanten
van hoogstammige bomen en een nieuwe reeks bomen en struiken tijdens de
volgende winter.

Lengte: 8 km
Start :
• Kerkplein, Fabiolalaan/Hamerstraat Schelle

Beeld Berrenheibos op 15/6/2012 met een zee van bloemen en een
gevlekte orchis als blikvanger – foto: Jan Ostermeyer

Parking
• Kerkplein, in GPS Hamerstraat 7-9 ingeven.
Toegankelijkheid
• Het hele jaar door, in een regenperiode kan het pad langs de Bovenvliet en
vooral richting het Zinkval erg modderig zijn. Goede wandelschoenen zijn een
aanrader.
Openbaar vervoer
• De Lijn: lijnen 290 en 295 halte Schelle Kerk
Brochures
• De wandelbrochure : "Tussen veer en Vliet", volgt deels deze route
Horeca
• Restaurant Scherpenstein en cafe’s dorpscentrum Schelle
• Brouwerij Het Ganzenhof
Info :
• www.plukboerderijzinckval.be – email: plukboerderij@gmail.com
• www.forestree.com - email : info@forestree.be
• www.natuurpunt.be/rupelstreek - email: info@natuurpuntrupelstreek.be
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Cursus: Alles over planten
Dotterbloem - foto: Fons Van den heuvel

In deze basiscursus in de reeks ‘Alles over planten’ maak je uitgebreid kennis met de wondere wereld van de planten. Het accent ligt op kruidige planten.
Tijdens de theorielessen, gegeven door Hans Vermeulen van de Natuuracademie, gaan
we in op veldkenmerken en voortplanting, de begrippen die je nodig hebt om planten te
beschrijven en hoe je planten in het veld kan herkennen door gebruik te maken van de
kenmerken van plantenfamilies.
Tijdens de praktijklessen, begeleid door Dirk Meersman, mede-conservator van het
natuurgebied Kleiputten Terhagen, leer je kijken naar planten en leer je hoe je ze kan
determineren.
Na afloop van de cursus kan je zelfstandig planten in het veld op naam brengen.

2 theorielessen

(veldkenmerken, voortplanting en determinatie)
• dinsdagavond 26 april van 19u30 tot 22u00
• dinsdagavond 3 mei van 19u30 tot 22u00
De theorielessen gaan door in het Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel.

2 praktijklessen

• zaterdagnamiddag 30 april in Walenhoek (bij Natuur.huis De Paardenstal)
• zaterdagnamiddag 21 mei in het natuurgebied Kleiputten Terhagen.
meer info: Steven.Roels@outlook.com

Pinksterbloem - foto: Fons Van den heuvel

Graag vooraf inschrijven via de agenda op www.natuurpunt.be/rupelstreek
Bij voldoende belangstelling worden vervolgcursussen georganiseerd waarbij we verder ingaan op bomen en struiken-composietenfamilie-schermbloemen-kruisbloemen-orchideeën-eetbare en giftige planten.
N.B. Het is weinig waarschijnlijk maar als het wegens COVID-maatregelen verplicht zou zijn dan zullen de theorielessen via videoconferentie doorgaan. De praktijklessen kunnen ongetwijfeld wel buiten doorgaan.

Vrijwilligers Werkgroep Kleiputten Terhagen bouwen
wilgentipi
Zaterdag 19 maart werkten vrijwilligers van Werkgroep Kleiputten Terhagen op verplaatsing, namelijk bij het kinderdagverblijf Troetelboom langs de
Kerkhofstraat in Boom. Dankzij de steun van het
bedrijf Cummins uit Rumst heeft het Kinderdagverblijf een buitenspeeltuin kunnen aanleggen.
De uitvoering werd gerealiseerd door gemeente
Boom, maar we wilden zelf ook graag ons steentje
bijdragen aan dit mooie project. Vorig jaar hebben
we een bijenhotel geplaatst en vandaag hebben
we een wilgentipi in elkaar gestoken. Voor de plaatsing konden we rekenen op de hulp van Maarten,
Dirk, Peter en Oscar en dit onder de deskundige
leiding van meester Marc. Het werd een geslaagd
werkmoment op een zonnige voormiddag.
Veel speelplezier kindjes. Dit was een leuk project
om aan deel te nemen.
Tekst: Maarten Wielandts – Werkgroep Kleiputten Terhagen
Vrijwilligers Werkgroep Kleiputten Terhagen
v.l.n.r. = Dirk Struyf, Maarten Wielandts, Peter Alen en Oscar Maes – foto: Marc Zegels

Steenuiltjes worden verwend met nieuwe generatie
nestkasten

Steenuiltjes broeden van nature in holtes
in bomen, voornamelijk in knotbomen.
Dat is een prima broedplaats, tenzij ze
tijdens de broedperiode geconfronteerd
worden met enkele weken regenweer.
De jonge steenuiltjes worden dan doornat in de broedplaats en sterven van de
nattigheid en de kou. Een stevige, droge
nestkast vormt dan ook een goed alternatief. Muizen staan helemaal bovenaan
hun menukaart, al wagen steenuiltjes zich
ook aan het vangen van grote kevers, en
heel soms gaan ze zelfs te voet op zoek
naar regenwormen. Heel uitzonderlijk
staan ook vogels op hun menu en dan is
het verbazend dat ze soms grotere prooien
vangen dan hunzelf.
In tegenstelling tot torenvalken laten
steenuiltjes zich moeilijker bekijken, als
men goed oplet kan men ze wel ontdekken, steenuiltjes zijn immers notoire zonnekloppers. Hun favoriet rustplekje is in de
knot van een oude knotwilg en soms zitten
ze gewoon open en bloot op een weipaaltje. Dat is tevens een prima plek om een
prooi te vangen, zodra ze iets opmerken
glijden ze er geluidloos op af.
In de Rupelstreek ligt het steenuiltje,
samen met de kerkuil en de torenvalk in
de bovenste schuif van onze zorgparade.

Steenuiltje E436740 in nestkast polder Niel
foto: Gie Wyckmans

Momenteel wordt er volop gewerkt aan
het plaatsen van een nieuwe generatie
nestkasten. Een groter en steviger model
dan de vorige generaties en nog belangrijker, allen voorzien van een marterproof
ingang.
Steenmarters zijn immers stevig in opmars, het zijn geduchte klimmers en nestkastenrovers en dus iets om rekening mee
te houden. Andreas Bernaerts, een jonge
vrijwilliger uit Rumst, kwam met het idee
voor het bouwen van dit type nestkast en
timmerde inmiddels al 10 stuks in elkaar.
Luc Van den Bergh is de Klein-Brabantse
expert nestkastenbouwer. De voorbije
jaren timmerde hij tientallen nestkasten
in elkaar en dankzij Luc en ook Sylvain
Verbruggen hangen er nu reeds een 40tal torenvalkennestkasten verspreid over
heel Klein-Brabant. Recent is Luc ook
gestart met het in elkaar timmeren van
steenuilnestkasten, een model dat grote
gelijkenissen vertoont met het model dat
door Andreas werd gebouwd en dus ook
marterproof is.
Op maandag 14 maart werd samen met
Luc en Sylvain een heuse nestkastentoer
afgewerkt en werden er nestkasten geplaatst in een weiland in de Eikerheide in
Eikevliet en langs de Dijkstraat in Weert.
In de Rupelstreek werden reeds 7 nieuwe
nestkasten geplaatst, allen in prima
steenuiltjesbiotopen, onder meer in de
polders van Niel en Schelle, in het Zinkval,
eveneens in Schelle, in de Kleine Steylen in
Boom, en langs de Borzestraat in Reet.

In navolging van het ringen van kerkuilen
en torenvalken werd dit jaar eveneens gestart met het ringen van steenuiltjes, bij de
winterse controles van een 10-tal nestkasten werden al enkele adulte steenuiltjes
geringd met een wetenschappelijke ring,
met daarop een uniek nummer, waarvan
de gegevens bewaard worden op de databank van het KBIN – Ringdienst. In juni
volgt dan een nieuwe controleronde van
de nestkasten, jonge steenuiltjes worden
dan eveneens geringd.
Tekst: Erik De Keersmaecker – coördinator project
steenuil
Montage nestkast in weiland langs de Dijkstraat Weert
foto: Erik De Keersmaecker

Montage nestkast steenuil in polder Schelle door Gie Wyckmans
foto: Erik De Keersmaecker

Steenuil – foto: Hugo Willocx

Verspreid in de open landschappen hangen er reeds een 30-tal nestkasten voor
steenuiltjes.
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Vogels langs de Rupel en de Schelde
Ringsnavelmeeuw Kajzerka in wijk Vosberg – foto: John Van Wesemael

Zeldzame ringsnavelmeeuw pleistert nog steeds in Rumst

Sinds 27 december pleistert een ringsnavelmeeuw in de wijk Vosberg in gemeente
Rumst. Honderden vogelkijkers uit binnen- en buitenland kwamen reeds kijken
naar deze opmerkelijke gast. Inmiddels is
er al meer gekend over de levensloop van
deze vogel.
Dankzij de zender op haar rug kunnen
de verplaatsingen van deze Amerikaanse
dwaalgast al 19 jaar nauwkeurig worden
gevolgd. Deze ringsnavelmeeuw, die inmiddels de Poolse naam Kajzerka kreeg,
werd voor het eerst opgemerkt op 21
december 2005 op het stort van SzczecinKlucz in West-Polen.
De vogel werd daar op 25 december 2005
voorzien van een rode kleurring met witte
inscripties PAA3 om de rechterpoot. Kajzerka bleef lange tijd in Polen rondhangen
maar op 23 februari 2012 werd ze gespot
in Maasgouw in Nederland. De vogel verbleef tot 12 maart 2012 in de Maasvallei
en werd ook regelmatig opgemerkt nabij
Maaseik in België. Voor veel vogelkijkers
was dit een unieke kans om deze Amerikaanse meeuw te zien te krijgen. De volgende winters verbleef Kajzerka steevast
in Polen, waar ze op 4 december 2021 van
een zender werd voorzien. Enkele dagen
later begon ze aan een indrukwekkende
westwaartse verplaatsing, met tussenstops in het noordwesten van Polen (7
en 8 december 2021), nabij Brandenburg
(Duitsland, 22 december 2021) en op de
Oosterschelde bij Yerseke (Nederland, op
25 december 2021).
Op 27 december kon uit de GPS-gegevens
worden afgeleid dat Kajzerka in Rumst zat

vlak bij het Waterspaarbekken Eeckhoven. Op basis van deze satellietgegevens
slaagden lokale vogelaars er in om deze
zeldzame meeuw te zien te krijgen. Dat
Kajzerka naar België terugkeert, is niet zo
verwonderlijk.
Meeuwen zijn opportunisten en onthouden goed waar ze voedsel kunnen
vinden.
Dat is vooral in de winter erg belangrijk.
Het moet zijn dat de Belgische regenwormen haar 10 jaar geleden erg gesmaakt
hebben, want blijkbaar waren ze de
moeite waard om België opnieuw aan te
doen. Intussen is Kajzerka minstens 19
jaar oud en dat is best wel oud voor een
meeuw.
De ringsnavelmeeuw is in België een echte
zeldzaamheid. De soort werd in ons land
nog maar 28 keer gezien, waarvan 10 keer
op het spaarbekken van Kluizen in het
Gentse havengebied.

2021 was een goed jaar voor deze soort,
want naast het exemplaar van Rumst
kwam er in maart 2021 reeds een ander
exemplaar twee weken lang slapen op
de meeuwenslaapplaats van het AWWbekken in Broechem. Wil je op de hoogte
blijven van de whereabouts van Kajzerka,
dan kan dat via www.waarnemingen.be.
Voor wie zich wil verdiepen in de determinatie van meeuwen van Europa, NoordAfrika en het Midden-Oosten kwam er
recent een topwerk op de markt. Het boek
met de treffende titel Meeuwen is zondermeer een aanrader en is verkrijgbaar in de
Natuurpunt-winkel.
Tekst: Joachim Pintens - Natuurpunt

Jonge Schelse torenvalk
werd slachtoffer aanvaring
met een vliegtuig
Op 17/6/2021 werd torenvalk E475932
geringd als nestjong in een nestkast in
het landschap van de Speltenvelden in
gemeente Schelle. Nauwelijks 3 maanden
later, op 18/9/2021 werd de vogel dood
teruggevonden op het vliegveld van Orly,
ongeveer 14 km ten zuiden van Parijs.
In vogelvlucht bedraagt de afstand Schelle/Orly 297 km, als doodsoorzaak werd
gemeld: slachtoffer van de aanvaring met
een vliegtuig.
Vogels die als slachtoffer vallen door een
aanvaring met een vliegtuig is niet zo ongewoon en op elk vliegveld worden dan
ook maatregelen genomen om aanvaringen met vogels te vermijden. Zo wordt er
voor geopteerd om het gras hoger te laten
groeien en het wegnemen van mogelijke
voedselbronnen voor vogels. En worden
verschillende afschrikmethoden toegepast, maar meestal treedt er snel gewenning op. Ook wordt er gewerkt met getrainde roofvogels, drones, alarmgeluiden,
afwisselend gebruik van pyrotechnieken
en andere afschrikkende geluiden. Voor
torenvalk E475932 mocht het niet baten,
grote oppervlakte grasland werken als een
magneet op deze muizenjagers.

Jonge torenvalken in nestkast Speltenvelden Schelle 17/6/2021 - foto: Erik De Keersmaecker
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Een uitzonderlijk jaarfeest …
We schrijven 12 februari 2022.

Geen etentje in een restaurant of zaaltje,
geen beeldreportage van het voorbije jaar,
… zoals we al ettelijke jaren gewend zijn,
althans tot begin 2020.
Maar we wilden onze leden de kans geven
om toch een feestelijke namiddag met ons
door te brengen.
Na de verwelkoming van de deelnemers
met een terugblik op het voorbije jaar
maakten we met bijna 30 mensen, stevig
gelaarsd, een fijne wandeling in het Cleydaelbos. Een heerlijk winters zonnetje gaf
ons een pril lentegevoel. We luisterden naar
een 10-tal gedichten, waarin de natuur (de
winterse natuur en de ontluikende lente)
centraal stond.
Na de wandeling verwenden we de deelnemers met een feestelijke drank en hapjes
in ons “tenten-openluchtcafé”. Tijd voor
een ontspannen babbel en een vooruitblik
op 2022. En als extraatje een cadeau in de
vorm van een zakje plantconfetti om de
lente fleurig in te zetten.
Aan de deelnemers bezorgden we ook
een kleurrijke brochure van onze werking.
Enkele dagen later kregen al onze Aartselaarse leden deze brochure eveneens in hun
brievenbus. Een woord van dank aan onze
bussers, die ook dit jaar meerdere malen
op stap gaan bij al onze leden.
We laten u graag meegenieten van 2 gedichten en een sfeerfoto van de poëtische
namiddag.

Zie de regenboog

Lente

Zo mooi, die kleuren tegen donker.
Die boog vertelt me:
het komt goed

Mijn lichaam siddert en wacht
op wat komen zal
nu de lente wordt verwacht.

Vertrouw jezelf.
Je bent goed bezig.
Zie het leven zonnig tegemoet.
Soms weet je in die donkere
dagen niet
waar het eindigt of begint.
De boog helpt jou door weer en
wind.
Natuurverschijnsel en een teken,
een teken van hoop, kracht,
liefde en licht.
Die zorgt ervoor dat je niet
zwicht.

Spanning naar prille groei
vreugdevol
de nakende pijn
hartstochtelijk verliefd
op het nieuwe leven
dat ontroering wekt.
Ik streel heel teder de trillende
knopjes
popelend om open te bloeien
om volmaakt te mogen zijn.
Nina van Roosbroeck

Paul Van Aken

Ria Thys
Jaarfeest Natuurpunt Aartselaar 2022 - foto: Luk Smets
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Agenda Aartselaar

Boshyacinten in het Brakelbos.

huiswaarts vanuit Opbrakel.
Meebrengen: € 8 als steun voor de
natuurgebieden, stevige schoenen en
picknick voor 's middags. Drank en mattentaarten zijn ter plaatse te verkrijgen.
Inschrijven bij Hilde Janssens,
hiljans@hotmail.com
of 0472/81 39 98.

24.04

Wespelaar

18.04
Brakel

DAGUITSTAP: VLAAMSE ARDENNEN
Voor de 2de maal willen we met Natuurpunt Aartselaar een uitstap organiseren
naar de Vlaamse Ardennen. Plaatselijke
gidsen kennen de mooiste plekjes! We
bezoeken in de voormiddag het natuurgebied het 'Burreken' en in de namiddag
het bekende 'Brakelbos'. Daar vinden we
schilderachtige gebiedjes met bronbossen, kabbelende beekjes met amfibieën
en vissen en holle wegen. Anemonen,
daslook en de blauwe, wilde hyacinten
zijn er in de lente overvloedig te bewonderen. Een aangename prachtige
dag midden in de ongerepte natuur is
verzekerd!
Paasmaandag 18 april, van 7.45 u tot
ca 18.15 u
We vertrekken aan het Cultureel Centrum van Aartselaar, della Faillelaan 34.
We rijden samen en kostendelend aan
0,07 euro/km. Rond 17 u vertrekken we

ARBORETUM WESPELAER
Het Arboretum Wespelaer (https://www.
arboretumwespelaar.be) beslaat 20 ha
en heeft een collectie struiken en bomen
uit heel de wereld van ruim 3000 soorten. Esdoorn, magnolia en rododendron
maken er een belangrijk deel van uit. Met
wat geluk staan de magnolia’s in bloei!
Dit minder bekende, maar wereldwijd
toch zeer gewaardeerd arboretum, kan
je samen met NP Aartselaar bezoeken
onder leiding van een plaatselijke gids.
We wijzen er graag op dat er geen wandelpaden zijn in het Arboretum en dat
rubberlaarzen of stevige stapschoenen
dus geen luxe zijn, zeker niet bij minder
mooi weer. Honden en drones zijn niet
toegelaten.
zondag 24 april, van 12.45u tot ca 17u
Afspraak op de parking van het CC ’t
Aambeeld, della Faillelaan 34 te Aartselaar (waar we eventueel kunnen afspreken om kostendelend samen te rijden:
0,07 euro/km). Je kan ook tegen 13.45 u
rechtstreeks naar Wespelaer komen.
Parkeren kan via de 'Groene Poort', een
kleine toegangsweg naast de Gemeenteschool Wespelaar (ter hoogte van
de Elisabeth Willemslaan nr. 4). Als de
parking daar volzet zou zijn, kan je ook
parkeren op de Grote Baan tegenover de
kerk van Wespelaar.

Vermits de gids maximum 25 personen
begeleidt, graag een mailtje aan
jan.eulaers@icloud.com om uw deelname aan te kondigen met opgave van
het aantal personen (tot 12 jaar gratis)
en de melding of je naar CC ’t Aambeeld
komt of rechtstreeks naar het arboretum
rijdt.
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van 8 euro per persoon (inkom
+ gids) op rekening BE07 5230 8080 0166
van Natuurpunt Aartselaar met vermelding “Wespelaer”.
Ook voor verdere vragen kan je bij Jan
terecht via mail jan.eulaers@icloud.com
of telefonisch: 0495 52 77 31.

08.05

Cleydaellaan en Cleydaelbos/
Zinkval
"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 8 mei, van 10 u tot 11.30 u
Daarom roepen wij iedereen op om
mee te komen helpen bij onze zwerfvuilactie…!!!
Afspraak om 10 u op de parking aan Zinkval. Einde ca 11.30 u.
Werkhandschoenen en stevig schoeisel
zijn aan te raden.
Deelname melden bij Ronny Verelst
ronnyverelst@telenet.be of
0475 58 55 70
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22.05

foto: Luk Smets

FIETSTOCHT LANGS NATUURGEBIEDEN IN DE REGIO
Deze fietstocht leidt je langs een aantal
bekende, maar ook minder bekende
natuurgebieden in de ruime omtrek
van Aartselaar.
Het wordt een gezellig tochtje van ca.
40 km aan een rustig tempo. Buiten
de korte stops aan de natuurgebieden
(met wat uitleg), zal er zeker ook een
halte zijn om je dorst te lessen.
zondag 22 mei, van 13.30 u tot ca
17 u
We verzamelen op de parking van het
Sportcentrum (rechts, kant van de
sporthal), Kleistraat 204, Aartselaar
Meer info kan je zo nodig bekomen bij
jan.eulaers@icloud.com
of 0495 52 77 31.

29.05

Rietgors foto Guy Borremans

Cleydaelbos
VOGELS AAN HET RIETVELD OP EEN
VROEGE ZONDAGOCHTEND
Vanuit het warme zuiden mogen we
ieder jaar in Cleydaelbos rietvogels
verwachten aan de poel en het rietveld.
Heerlijk om ze jaar na jaar terug te horen en te zien hoe luidkeels ze een lied
zingen om een partner te vinden en
hun territorium af te bakenen. Samen
met Ivan Bogaerts gaan we op zoek
naar deze rietvogels maar ook de vele
bosvogels zullen de revue passeren.
zondag 29 mei, van 7 u tot ca 10 u
Afspraak op de parking van Cleydaelbos
tegenover kasteel Cleydael, Cleydaellaan. Honden zijn dan niet toegelaten.
Inschrijven bij Hilde Janssens
hiljans@hotmail.com
of 0472 81 39 98.

26.06

Cleydaellaan en Cleydaelbos/Zinkval
"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 26 juni, van 10 u tot 11.30 u
Daarom roepen wij iedereen op om
mee te komen helpen bij onze zwerfvuilactie…!!!
Afspraak om 10 u op de parking aan Zinkval. Einde ca 11.30 u.
Werkhandschoenen en stevig schoeisel
zijn aan te raden.
Deelname melden bij
Ronny Verelst, Ronnyverelst@telenet.be
0475 58 55 70

Bekijk alle activiteiten op www.natuuraartselaar.be
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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.
Open op zondag 3 april, van 13u tot 17u.
In de periode mei/september elke zondag
open van 14u tot 16u, sporadisch ook
open op zaterdagnamiddag, mits er vrijwilligers beschikbaar zijn.
Info: 0486/105.080 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

02.04 – 14.05 – 04.06
Schelle/Wintam

VOGELS KIJKEN OP HET NOORDELIJK
EILAND
Elke maand maken vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel 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. Het aantal
deelnemers wordt beperkt,
meld dus vooraf je deelname via:
debacker-vanlinden@telenet.be
zaterdag 2 april, 8u50 tot 12u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u en veerboot
terug om 12u.
Volgende datums: 14 mei en 4 juni
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

05.04

Schelle/Bornem/Hamme/
Temse/Kruibeke/Hemiksem
FIETSTOCHT VOGELRIJK SCHELDELAND
Deze fietstip leidt ons langs kilometerslange dijken in Klein-Brabant en het
Waasland met soms spectaculaire zichten op de Schelde. We fietsen eveneens
langs beide oevers van de prachtige Durme, onderweg ontmoeten we prachtige
natuurgebieden, en indrukwekkende
vogelkijkgebieden.
Veerboten brengen ons heen en later
weer terug over de Rupel en de Schelde.
Stap op je fiets en ontdek mee de beste
vogelkijkplekjes.
De totale fietsafstand bedraagt 45 km.
Heb je een elektrische fiets, hou er dan
rekening mee om met een opgeladen
batterij te vertrekken.

Agenda Rupelstreek
dinsdag 5 april, 9u50 tot 17u
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, we nemen de veerboot
van 10u
Meebrengen: verrekijker, picknick en
eventueel een drankje voor onderweg
Info en inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

10.04

Terhagen
WILDE BIJEN IN DE KLEIPUTTEN TERHAGEN
Het natuurgebied Kleiputten Terhagen
herbergt een opmerkelijk aantal soorten
wilde bijen, een grote verscheidenheid
aan biotopen staat daarvoor garant.
Vooral de zuidelijke georiënteerde en
dus zonnige hellingen zijn een geliefde
plaats voor zandbijen, terwijl de vele wilgenstruiken een belangrijke voedselbron
zijn voor wilde bijen.
zondag 10 april, van 14u tot 17u
Onthaal Kleiputten Terhagen, bereikbaar
via ingang Nieuwstraat 54 Terhagen. Volg
daar de pijlen.
Er is een fietsenparking en beperkte
parking voor auto’s.
Meld je komst via:
maarten.wielandts@outlook.be
Organisatie: Natuurpunt kern Boom-Rumst

23.04

Rumst/Walem
VOGELS KIJKEN AAN DE GROTE VIJVER
Vanaf midden maart werd het nieuwe
overstromingsgebied Grote Vijver Noord
operationeel, elk hoog tij stroomt er nu
een beperkte hoeveelheid Nete-water
in het gebied en er weer uit met laagtij.
Dit zorgt voor een enorme dynamiek. We
zijn dan ook benieuwd welk effect dit zal
hebben op doortrekkers en pleisterende
vogels.
zaterdag 23 april, 14u tot 17u
Picknickplaats wandelbrug Netedijk
Rumst, volg aan Markt wegwijzer
"Netebruggen"
De wandelafstand bedraagt ongeveer
5 km.
Meebrengen: verrekijker, een vogelgids
en eventueel een telescoop.
Het aantal deelnemers wordt beperkt,
meld dus vooraf je deelname via:
info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

24.04
Niel

STOEPPLANTJESWANDELING
Toen ik klein was, was er in ons dorp
een man die, terwijl hij door de straten
liep, altijd de ogen naar de grond richtte.
Wij dachten dat hij ooit eens een groot
bankbiljet gevonden had, en hoopte
op een tweede. Maar misschien keek
hij gewoon, vol bewondering, naar de
bloempjes en plantjes die tussen de
straatstenen groeiden. Onze straten zijn
tegenwoordig geasfalteerd en iedere bewoner houdt het voetpad voor zijn deur
netjes. Al zijn er hier en daar - gelukkig!
- nog uitzonderingen. Wij gaan vandaag
op zoek in Hellegat en Noeveren naar
al die leuke, kleine plantjes die langs of
op muren, in goten en bij plantsoenen
groeien en bloeien. Daar valt heel wat
over te vertellen! Je smartphone kan
daar bij van pas komen. Achteraf zijn er
nog een paar aansluitende activiteiten
mogelijk in Natuur.huis de Paardenstal.
zondag 24 april, 14u tot 16u
Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel, ook bereikbaar via het
wegje, achter de huizen Boomsestraat,
parking inrijden thv huisnummer 266 en
wegwijzers volgen.
Meld je deelname:
chris.deranter@telenet.be

21.05

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 21 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.
Het aantal deelnemers wordt beperkt,
meld dus vooraf je deelname via:
debacker-vanlinden@telenet.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

28.05

Hemiksem/Bazel/Rupelmonde
VOGELS KIJKEN IN DE POLDERS VAN
RUPELMONDE
Praktisch alle zomervogels zijn terug
vanuit de overwinteringsgebieden in
Zuid-Europa en Afrika. Dit is dan ook de
ideale periode om kennis te maken met
een flinke rij riet- en struweelvogels.
Welke richting de wandeling uitgaat,
richting noord of zuid hangt af van het
moment van de dag.
De wandelafstand bedraagt ongeveer
7 km.
zaterdag 28 mei, 13u30 tot 16u30
veersteiger Callebeek, einde Callebeekstraat Hemiksem
Parkeren kan in de Callebeekstraat of
Scheldestraat. De veerboot vertrekt stipt
om 13u45!
Meebrengen: verrekijker, eventueel
telescoop, vogelgids, stevige wandelschoenen.
Het aantal deelnemers wordt beperkt,
meld dus vooraf je deelname:
info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

29.05
Rumst

HOMMELWANDELING IN DE WIJK
VOSBERG
We gaan tijdens de Week van de Bij
samen op zoek naar hommels. Je maakt
op deze wandeling kennis met onze
pluizigste wilde bijen en leert heel wat
over hun levenswijze en relatie met
bepaalde planten. Dat het belangrijke
bestuivende insecten zijn wist je waar-

schijnlijk al, maar had je al van de langtongen en kort-tongen gehoord?
Ook leren we je hoe je de verschillende
soorten hommels kan herkennen: steenhommel, akkerhommel of boomhommel
zullen geen mysterie meer voor je zijn ...
en wie weet krijgen we zelfs zeldzame
soorten als de indrukwekkende rode koekoekshommel te zien!
Door onze verkenningstocht door de wijk
Vosberg bezoeken we verschillende hommelvriendelijke tuinen en groene plekjes.
We bezoeken onder andere een siertuin,
een wilde bijenoase, een veld van een
bio-boer en een bloemrijke middenberm
en leren welke planten in trek zijn bij de
hommels. Zo kan je zelf aan de slag met
de ideeën die je hebt opgedaan tijdens
de gidsbeurt en je tuin of omgeving bijenvriendelijk maken.
zondag 29 mei, 14u tot 16u30
parking school Vosberg, ingang ter hoogte
van Hoge Vosbergstraat 18 Rumst
Meld je deelname:
maarten.wielandts@outlook.be
Organisatie: Natuurpunt kern Boom-Rumst

18.06

Boom/Zeeuws-Vlaanderen
VOGELKIJKTOCHT – BROEDVOGELS
IN ZEEUWS-VLAANDEREN
Vandaag bezoeken we enkele van de
beste vogelkijkgebieden in ZeeuwsVlaanderen. We starten met het vogels
kijken in Waterdunen, een brok nieuwe
natuur ten westen van Breskens,
en nu reeds een waar eldorado als
broedplaats voor grote stern, visdief
en dwergstern. Daarna rijden we naar
de Nummer Eén, ook al een superbe
plek voor sternen. Met laagtij hebben
we een goede kijk op de Hoge Platen
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en kunnen we misschien rustende
zeehonden bekijken. Op de terugweg
na de middag houden we stops aan het
Paulinaschor, de Margarethapolder en
de kop van Ossenisse, afsluiten doen we
in Emmadorp bij het Verdronken land
van Saeftinghe.
zaterdag 18 juni, 8u30 tot 19u
parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat/Eikenstraat Boom
We rijden met eigen wagens, meerijders betalen 8 eurocent/km aan de
chauffeurs.
Meebrengen: verrekijker, eventueel
telescoop, picknick, laarzen voor de
strandwandeling.
Meld vooraf je deelname: info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

07.07

Hemiksem/Doel/Kieldrecht/Verrebroek/Kallo
VOGELKIJKFIETSTOCHT NATUURGEBIEDEN LINKEROEVER
De Waterbus brengt ons tot bij halte
Liefkenshoek en ruim 10 kilometers verder start het vogels kijken aan Doelpolder Noord, de Schorren van den Ouden
Doel en het Paardenschor. Picknicken
doen we op de dijk bij Prosperpolder
Noord, vervolgens fietsen we via Prosperpolder Zuid richting kijkhut aan het
Verdronken Land van Saeftinghe. Om
daarna naar Putten Weiden en Putten
West te fietsen, vooraleer we doorfietsen richting Kallo en onze vogelkijkfietstocht afronden bij de rietvelden Kallo
en het Groot Rietveld.
De totale fietsafstand bedraagt ongeveer 50 km. Heb je een elektrische fiets,
hou er dan rekening mee om met een
opgeladen batterij te vertrekken.
donderdag 7 juli, 9u20 tot 18u30
veer Callebeek, Scheldestraat/Callebeekstraat Hemiksem – Waterbus om
9u30 (stipt)
Meebrengen: verrekijker, fototoestel,
picknick, voldoende drank, aangepaste
kledij. Betalen op de Waterbus kan via
een 10-vaartenkaart of met bancontact.
Voor de tochten met de Waterbus
heen en weer betaal je telkens 2 vaarbeurten. Het aantal deelnemers wordt
beperkt tot 12 deelnemers , meld dus
vooraf je deelname:
info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

Akkerhommel – foto: Chantal De Schepper

Bekijk alle activiteiten op
www.natuurpunt.be/rupelstreek
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het moment van ... de helden van Bos N
Bos N is een voormalige kleigroeve die gedempt werd met zand afkomstig van de watersportbaan Hazewinkel in Blaasveld.
Sinds 2008 is het beheer in Bos N in handen van Natuurpunt. Een groep vrijwilligers die in de buurt wonen ontfermen zich over
deze kleine natuuroase. Ze werken er aan het onderhoud van de wandelpaden en voeren er kleine beheerwerken uit, zoals het
verwijderen van overhangende takken of omgevallen bomen na hevige winden. Het zijn de helden van Bos N en ze verdienen
onze waardering en een applaus.
Op de foto van links naar rechts: Josine, Paul en Herman

In deze rubriek plaatsen leden Natuurpunt Rupelstreek en Natuurpunt Aartselaar hun geliefde foto en bijhorend verhaal.
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar: info@natuurpuntrupelstreek.be
P005676 – Afgiftekantoor: 2620 Hemiksem 1 – V.U.: Erik De Keersmaecker, Peter Benoitplein 18 2627 Schelle

