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Opknapbeurt voor Natuur.huis de 
Paardenstal
Begin september zijn vrijwilligers van Na-
tuurpunt gestart met het uitkappen van 
de voegen van de achtergevel van het Na-
tuur.huis, tot op een hoogte van ongeveer 
4 meter. Het gebouw is bijna 100 jaar oud 
en de achtergevel vertoonde vele barsten 
en scheuren. Herstel was dan ook een 
dringende noodzaak. Op enkele plaatsen 
werden ook kapotte gevelstenen vervan-
gen. Ondertussen zijn we ook rond met 
het hervoegen van de gevel. 
Daarna moet onderaan de gevel nog een 
plint worden aangebracht. Het plaatsen 
van een groot naambord tegen de nieuw 
gevoegde gevel, met de tekst Natuur.huis 
de Paardenstal en het logo van Natuur-
punt is een volgend streefdoel. Net zoals 
het vervangen van de oude ramen van 
het Natuur.huis door ramen met dub-
bele beglazing. Tussendoor werd vlakbij 
het Natuur.huis een nieuw bijenhotel ge-
plaatst, het 4de in de rij.
Streefdoel van de werken is in de mate 
van het mogelijke en met respect voor de 
huidige vormgeving van het gebouw en 
de omgeving een mooier en gezelliger Na-
tuur.huis te creëren, en dit in overleg met 
gemeente Niel, eigenaar van het gebouw 
en andere partners zoals Erfgoed Rupel 
en cel Natuurbeleving van Natuurpunt. 
Het gebouw is dan wel geen monument, 
het werd wel aangeduid als bouwkundig 
erfgoed. 
Ook binnenin het Natuur.huis worden 
werken gepland, met het herschilderen 
van het plafond en de binnenmuren. 
Hiervoor kijken we in de richting van een 
biologische verf. Ook het meubilair ver-
dient een vernieuwing en tevens moet 
er aandacht zijn voor de behandeling 
van het houtwerk, dat aangetast is door 
houtworm. 
Ook de omgeving van het Natuur.huis 
verdient onze aandacht. Aan het hek 
langs de Boomsestraat werd enkele jaren 

geleden een mooie kleurenbanner ge-
plaatst en in het kader van het Streekver-
haal Rupel werden op initiatief van het 
ELAH Rupel mooie infoborden geplaatst, 
die info geven over de mooie natuur in 
Walenhoek en anderzijds ook het verhaal 
van het gebouw vertellen. 
Het huidige Natuur.huis was eertijds de 
paardenstal van Steenbakkerij der Ge-
broeders De Neef en vormde toen een 
belangrijk deel van hun ‘geleeg’ of steen-
bakkerij. Hier werden de paarden, nodig 
voor het transport op het bedrijf, onder-
gebracht en verzorgd. De plannen voor 
het gebouw dateren uit 1920 en werden 
uitgetekend door de Boomse architect 
Ernest Lamot. De Gebroeders De Neef 
bouwden eigenlijk een dubbele stal aan 
de Boomsestraat, één in de put voor de 
steenbakkerij en één op straatniveau 
voor hun eigen rijtuigen. 

Al die werken kosten geld en daarvoor 
gebruiken we geld uit onze afdelingskas. 
We zijn er echter van overtuigd dat heel 
wat Natuurpuntleden uit de Rupelstreek 
ons willen helpen met een gift voor het 
Natuur.huis. Storten is dus toegelaten op 
rekening van Natuurpunt Beheer vzw : 
BE56293021207588  met vermelding  van 
"F-04012 -  Natuur.huis De Paardenstal". 
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een 
fiscaal attest.

Bedankt!  

Dank aan Vic Van Dijck, vrijwilliger           
geschiedkundige kring het Wiel, voor de 
info over de geschiedenis van de Paard-
enstal. 

   Erik
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WannaBEEs
Hoewel de titel dat zou kunnen suggere-
ren, gaat dit artikel niet over bijen, maar 
over andere "lookalikes". Met het plaat-
sen van bijen- en insectenhotels heeft 
Natuurpunt de belangstelling voor deze 
kleine diersoorten zeker aangewakkerd, 
ook bij mijzelf, en nu let ik er wat beter 
op.
De grootste wespachtige in België is de 
hoornaar. De nesten van deze soort wor-
den jaar na jaar door steeds een nieuwe 
kolonie bezet. De hoornaar steekt, meer-
maals zelfs, en in groep als ze oordelen 
dat hun nest bedreigd wordt. Een afstand 
bewaren van minstens 5 meter van het 
nest is dus aangeraden. Bij ons in de 
streek is de kans om een nest te ontdek-
ken echter niet zo groot. Hoornaars vind 
je vooral in streken met zandgronden, zo-
als de Kempen en Limburg.                                                                                                            
Als je bij ons zo'n groot zwart-geel ge-
streept beestje tegenkomt is het waar-
schijnlijk een mimicry van de hoornaar. 
Hun gelijkenis met die indrukwekkende 
wesp zal mogelijke belagers meestal wel 
uit de buurt houden, maar in feite zijn ze 
volkomen ongevaarlijk. In mijn tuin heb ik 
er twee kunnen fotograferen.                                                                                                                     
De eerste is de hoornaarzweefvlieg of 
stadsreus, en ze hangt vaak rond  in 
een schaduwrijke hoek van de tuin. 

Hoe deze zweefvlieg erin slaagt haar 
eitjes ongemerkt in een wespen-
nest te deponeren, zodat haar larven 
dode en stervende wespen kunnen 
verorberen is vooralsnog een raadsel.                                                                                                                                         
De tweede, even groot en kloek gebouwd 
als de hoornaar is de hoornaarvlinder of 
horzelvlinder. Die komt vooral naar de 
populieren in de tuin van de buurman, de 
belangrijkste waardplant van deze soort, 
maar bij ons zie ik ze meestal op de vlin-
derstruik. Toch komen ze niet voor voed-
sel, want eten doen ze alleen als rups. 
Hoewel een nachtvlinder is de hoornaar-
vlinder uitsluitend actief overdag, en dus 
goed zichtbaar. Hij heeft dan wel niet de 

Hoornaar – Jef Eykmans

Hoornaarvlinder – Fons Van den heuvel

typische wespentaille, maar een 
donkerbruine strook suggereert 
toch die versmalling. Bovendien zijn 
de vleugels zo goed als doorzichtig, 
en hierdoor lijkt hij al helemaal niet 
zo erg op een vlinder. Vogels laten 
het beestje dan meestal ook wel 
rustig naar een partner zoeken.

Tekst: Fons Van den heuvel

Opgelet: 
De Wandeltip in dit Rupel.blad nodigt je uit voor een wandeling langs de Rupelboorden in Boom, Klein-Willebroek, Heindonk, 
Rumst en Terhagen. De werken aan de wandelbrug over de Nete in Rumst hebben echter vertraging opgelopen, en zullen pas eind 
oktober afgelopen zijn.  Dus nog even geduld voor je op stap gaat! 

Nieuw infobord aan parking Tolhuis Schelle



4 Huiszwaluwen in de Rupelstreek
Sinds 1995 werken vrijwilligers van Na-
tuurpunt Rupelstreek met bijzonder 
veel enthousiasme aan projecten voor 
huiszwaluwen. En het klinkt misschien 
een beetje hoogdravend, maar zonder 
onze hulp redden ze het hier niet meer. 
Gelukkig staan we niet alleen, Regionaal 
Landschap Rivierenland is een stevige 
partner, maar ook scholen, gemeenten, 
brandweerkorpsen, bedrijven en gewone 
burgers helpen ons. 
In Rumst kunnen we net zoals de voorbije 
jaren terugkijken op een succesjaar met 
42 broedpaartjes. 10 jaar geleden leek 
het er nog op dat de huiszwaluw daar 
uit het straatbeeld zou verdwijnen, met 
een kleine restkolonie in het Molenveld. 
Gestimuleerd door een overaanbod van 
nestkasten, begonnen de huiszwaluwen 
langzaam maar zeker aan de herovering 
van de Rumstse centrumstraten. Vorig  
jaar was er de herkolonisatie van de Veer-
straat en de Visserstraat, 2 buurstraten 
van het Molenveld. En dit jaar deed een 
paartje huiszwaluwen er nog een stevig 
schepje bovenop, met een nest in de Hol-
lebeekstraat, toch een eind verwijderd 
van het Molenveld. 
Ook in die straat wordt het project: Huis-
zwaluwen welkom in Rumst werkelijk-
heid, met de vraag van andere buurtbe-
woners om ook bij hen kunstnesten te 
plaatsen.

In de Boomse centrumstraten loopt het 
toch iets stroever. Voorlopig lijken de 
huiszwaluwen daar weinig aandacht te 
hebben voor de reeds geplaatste kunst-
nesten. Dat mag ons echter niet beletten, 
om ook daar op de ingeslagen weg ver-
der te gaan. We trachten bewoners van 
huizen waar natuurlijke nesten hangen, 
te overtuigen om ook onder hun dakgoot 
kunstnesten te plaatsen. De voorbije ja-
ren kregen die bewoners een infoflyer in 
de bus, met het voorstel om kunstnesten 
te plaatsen. Misschien moeten we toch 
maar een poging wagen met enkele huis-
bezoeken. Een optelling met de kolonie 
aan de gebouwen van de PTS campus 
Boom, bracht dit jaar als som:  28 broed-
paartjes huiszwaluwen in Boom. 
In Schelle blijft de kolonie aan de gebou-
wen van de oude elektriciteitscentrale 
vrij stabiel, met 53 nesten, meteen de 
grootste kolonie in ons rivierenland. Dat 
dingen echter erg snel kunnen verande-
ren, moesten we in Hemiksem vaststel-
len. Amper 2 jaar geleden telde de kolo-
nie in de Herbekestraat nog 47 nesten. 
Na het vertrek van de kolonie naar de 
overwinteringsgebieden, werd eind 2013 
een deel van de gebouwen afgebroken 

waar nesten hingen. 
Tijdens de vroege lente van 2014 werden 
aan een rest- en aan een buurgebouw 20 
kunstnesten opgehangen. De verwach-
ting was dat de vogels bij hun terugkeer 
uit Afrika, die kunstnesten snel zou kolo-
niseren. Dat gebeurde echter niet, slechts 
5 paartjes bleven in de buurt. Dit jaar leek 
de exit van de huiszwaluw in Hemiksem 
helemaal een feit. Pas op 6 juli werden de 
eerste zwaluwen er opgemerkt, 10-tallen 
zwaluwen vlogen omheen de gebouwen.  
Uiteindelijk kozen slechts 2 paartjes om 
er te broeden.
Momenteel, midden september, bereiden 
onze huiszwaluwen zich voor op de lange 
reis naar Afrika. Lange tijd was er weinig 
bekend, waarheen ze precies vliegen en 
hoe ze er die lange periode doorbrengen, 
dit in tegenstelling tot boeren- en oever-

Tekst: Erik De Keersmaecker

Plaatsen kunstnesten en mestplankjes door gemeente Rumst 
in het Molenveld  
foto: Ludwig Laureyssens

Huiszwaluw – foto: Raymond De Smet

zwaluwen. Huiszwaluwen zijn kleiner dan 
boerenzwaluwen en hun vleugels zijn re-
latief breed, daardoor verbruiken ze min-
der energie om in de lucht te blijven en 
kunnen ze min of meer zweven. Ook het 
feit dat hun poten bevederd zijn, duidt 
op een betere bescherming tegen de kou 
en een lang verblijf hoog in de lucht. Een 
jarenlang onderzoek van de isotopische 
kenmerken van de veren van huiszwalu-
wen, wees op enkele plaatsen in Afrika 
boven de tropische regenwouden van 
Kameroen en Congo. Plaatsen waar ook 
onze gierzwaluwen overwinteren.    

Tot slot, dank aan de zwaluwentellers, die 
dit reeds jarenlang volhouden en telkens 
goed moeten opletten, dat ze geen stijve 
nek krijgen.
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Slechtvalkenwatchers in Schelle

Na een lange afwezigheid is de slecht-
valk midden de jaren ‘90 als broedvogel 
teruggekeerd naar de Lage Landen, en 
sindsdien hebben de valken een opmer-
kelijke come-back gemaakt. Momenteel 
broeden ze zelfs op hoge gebouwen in 
onze steden. Hun terugkeer werd mo-
gelijk gemaakt door een verbod op het 
gebruik van bijzonder schadelijke pestici-
den en door het plaatsen van grote nest-
kasten op hoge gebouwen, schouwen en 
koeltorens. 
In 1992 werd gestart met het plaatsen 
van nestkasten, in België op initiatief van 
het Fonds Instandhouding Roofvogels 
(FIR) en in Nederland door Werkgroep 
Slechtvalk Nederland (WSN). 
Op tal van plaatsen staan camera’s op de 
nestkasten gericht, waarvan de beelden 
doorgaans ook te bekijken zijn op het In-
ternet. Beelden waaruit blijkt dat slecht-
valken bijzonder zorgzame ouders zijn en 
ook wat hun favoriete prooivogels zijn. 
In Schelle startte het slechtvalkenverhaal 
in 1997, toen vrijwilligers van Natuurpunt 
Rupelstreek een houten nestkast plaats-
ten tegen een schouw van de Electra-
belcentrale Interescaut.  In die periode 
werden regelmatig slechtvalken gezien in 
de omgeving van de centrale en op het 
Noordelijk eiland. 
Voor het eerste geslaagde broedgeval 
was het wel wachten tot 2001, met 2 jon-
gen. Op dat moment vernamen we ook 
dat er plannen waren voor de afbraak 
van de 2 schouwen van de inmiddels ge-
sloten centrale.
De oplossing vonden we op een buurt-
terrein van ELIA, beheerder van de hoog-
spanningsleidingen en -masten.  Na over-
leg met ELIA en het FIR werd afgesproken 
om een nieuwe, dit keer roestvrijstalen 
nestkast op een hoogte van 70 meter in 
een hoogspanningsmast te plaatsen. Een 
operatie, die tijdens de eerste maanden 
van 2002 werd uitgevoerd. Het slecht-
valkenpaartje had geen problemen met 
de verhuis. Ze verhuisden spontaan van 
de oude naar de nieuwe nestkast in de 
hoogspanningsmast. En ook in 2002 was 
er een geslaagd broedgeval met 4 jon-
gen. Met uitzondering van 2007, 2008 en 
2012 was er jaarlijks telkens een geslaagd 
broedgeval en momenteel staat de teller 
op 34 jonge slechtvalken, die in Schelle 
geboren werden.
Dit jaar was er opnieuw een geslaagd 

broedgeval met 4 jongen. Op dinsdag 5 
mei werden de jonge slechtvalken geringd 
door Gust De Weerdt,  vrijwilliger bij de 
Ringdienst Koninklijk Instituut voor Na-
tuurwetenschappen.  Midden mei verlie-
ten de jonge slechtvalken de nestkast en 
werd er gestart met hun eerste vluchten 
in de omgeving van de centrale. Eenmaal 
de jonge slechtvalken de nestkast verla-
ten, start voor hen de moeilijkste periode 
uit hun leven. Hun prooivogels laten zich 
niet zo makkelijk vangen. Gedurende een 
periode van enkele maanden leren pa en 
ma slechtvalk hun jongen jagen. Ook dat 
levert bijzonder spectaculaire beelden 
op…
De Schelse slechtvalken werden intens 
opgevolgd door Jos en Linn. Bijna dage-

lijks waren ze beiden aanwezig in een 
parkje langs de Alexander Wuststraat, 
vlakbij de centrale, om met verrekijker en 
telescoop het wel en wee van de slecht-
valken te volgen. Op 16 mei waren ze 
er zo getuige van hoe één van de jonge 
slechtvalken bij de eerste vlucht op de 
grond terecht kwam. Jos en Linn von-
den de jonge valk langs de oever van de 
Schelde en brachten de vogel naar het 
Vogelopvangcentrum in Brasschaat. Ge-
lukkig was de vogel niet gewond en na 
enkele dagen konden ze hem ophalen en 
vrijlaten op het dak van een gebouw. 
Momenteel zijn 3 jonge slechtvalken nog 
steeds in de omgeving van de voorma-
lige elektriciteitscentrale aanwezig, wat 
uitzonderlijk lang is. De opleiding van 
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de jonge vogels is immers afgelopen en 
doorgaans vertrekken ze dan uit het leef-
gebied van hun ouders. Ook de oudervo-
gels verlaten dan de omgeving en gaan 
enkele maanden rondzwerven.  Eind van 
dit jaar, begin volgend jaar keren ze terug 
naar de nestkast om zich voor te berei-
den op een nieuw broedseizoen. 
Om de slechtvalken in Schelle te spot-
ten, speur je best met een verrekijker de 
hoogspanningsmasten af in de omgeving 
van de oude elektriciteitscentrale, vooral 
de dwarsliggers. 
  

Tekst: Erik De Keersmaecker 
Foto’s: Etienne Van Vlassenrode (ELIA), Erik De 
Keersmaecker

De kans is bijzonder groot dat van alle vogelsoorten wereldwijd, de slechtvalk op 
nummer 1 staat als meest gevolgde soort. Slechtvalken zijn bijzonder spectaculaire 
vogels en bij hun duikvluchten naar prooivogels worden snelheden gehaald van 
meer dan 200 km/u. Daarmee staat de slechtvalk ook op nummer 1 als snelste vo-
gel ter wereld.
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Klinkaartroute, mooiste 
wandeling van het jaar! 
De trofee is binnen! Met enige trots kunnen 
we melden dat de Klinkaartroute, waarbij 
we met Natuurpunt Rupelstreek een stevige 
inbreng hadden en die vertrekt aan Natuur.
huis de Paardenstal in Niel verkozen werd 
tot Wandeling van het Jaar van de provincie 
Antwerpen. De Klinkaartroute loodst je langs 
Hellegat en Noeveren, twee nog grotendeels 
authentieke steenbakkerijgehuchten en door 
Walenhoek. 
Wie de Klinkaartroute wil verkennen, kan de 
route gratis downloaden via deze website: 
www.toerismerupelstreek.be Of de brochu-
re ophalen in het infokantoor Toerisme Ru-
pelstreek of in Natuur.huis de Paardenstal. 

Kleine zoogdiertjes 
in de life-traps!
Weinig volk op zaterdag 11 juli voor 
een ontmoeting met de kleine zoog-
diertjes in de omgeving van Bar Laar in 
Schelle. Enkele dagen vooraf hadden 
we 20 life-traps uitgezet, met in elke 
life-trap een lokaas. Dagelijks werd het 
lokaas vernieuwd en zaterdagochtend 
werden de life-traps op scherp gezet. 
Het resultaat was bijzonder mooi, met 
1 spitsmuis en 2 woelmuizen in de 
valletjes, die na het bekijken meteen 
weer vrijgelaten werden. Ilse, Jan, Sas-
kia met Bas en Willemijn waren erbij en 
ze waren erg tevreden, ook over de gezelligheid in Bar Laar achteraf.

Planten kijken langs de Rupeldijk lokt mooie 
groep volk
Op zondag 12 juli was er veel interesse voor de plantenwandeling, met Nico Wys-
mantel als gids en excellente plantenkenner. Wandeling is wel een groot woord 
voor een korte heen en weertrip op de Rupeldijk. 

Onderweg hielden we halt bij welgeteld 41 plantensoorten, met daarbij telkens 
een interessant verhaal door Nico. Kijk voor de volgende plantenexcursie even in 
de Agenda Rupelstreek.

Nieuwe bijenhotels aan 't Steencaycken en                
Natuur.huis de Paardenstal
Vrijwilligers van Natuur-
punt Rupelstreek blijven 
stevig in de weer voor onze 
wilde bijen. Paul Cornelis 
van Paco NV, gaf zijn ak-
koord om een bijenhotel te 
plaatsen op het plantsoen 
bij eetcafé ’t Steencaycken 
aan de Hoek in Boom, een 
klus die op maandag 13 juli 
uitgevoerd werd. Maandag 
14 september werd het bij-
enhotel bij Natuur.huis de 
Paardenstal geplaatst. 

Ondertussen zijn ook de 
infopanelen klaar die bij 
de bijenhotels geplaatst 
worden. De bijenhotels 
werden tijdens het vorig 
schooljaar geconstrueerd 
in de werkplaats houtbe-
werking Campus PTS Boom 
door de leerlingen van klas 
3 TH. 
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Kokmeeuwen kraken 
nestvlotjes visdiefjes
In 2013 en 2014 konden we telkens 
hoera-berichten publiceren over de 
visdiefjes op het Noordelijk eiland. 
Vorig jaar zelfs met 10 geslaagde 
broedgevallen op de nestvlotjes die 
door vrijwilligers van Natuurpunt Ru-
pelstreek werden geplaatst. Dit jaar 
loopt het helemaal anders. Net zoals 
de voorbije jaren werden de vlotjes 
midden maart geplaatst en vrijwel 
meteen werden ze gekoloniseerd door 
kokmeeuwen. Doorgaans komen de 
visdiefjes eind maart terug vanuit de 
overwinteringsgebieden in West-Afri-
ka, dit jaar was dat ruim 2 weken later 
en meteen na hun aankomst moesten 
ze de strijd aangaan met de veel grote-
re kokmeeuwen. Dat lukte uiteindelijk 
toch op 5 nestvlotjes, met als resultaat 
9 jonge visdiefjes. Tot midden septem-
ber konden we deze prachtige vliegers 
bekijken. Na een tocht van ongeveer 
5000 km vliegen ze momenteel boven 
lagunes in West-Afrika.

Nieuw infobord op 
parking Tolhuis
Sinds 22 juli siert een prachtig nieuw 
infobord de parking van het Tolhuis in 
Schelle. Jarenlang stond er vlakbij op 
de Rupeldijk een A2 infobord, dat bord 
was echter dringend aan vervanging 
toe. Op het nieuwe infobord stelt Na-
tuurpunt wandelingen voor in en langs 
de mooiste natuurgebieden in het ri-
vierenland langs de Schelde en Rupel. 
Hierbij zijn het Niels Broek, het Noor-
delijk en Zuidelijk eiland, de schorren 
langs de Rupel en de Schelde, de vallei 
van de Benedenvliet  en Walenhoek 
eveneens prima vogelkijkgebieden. 
Ook info over de Rupel, Natuur.huis De 
Paardenstal en Trektelpost Noordelijk 
eiland mocht niet ontbreken. Voor 
enkele wandelingen aan de overkant 
van de Rupel moet je de veerboot aan 
de Rupeldijk nemen, dat is een mooi 
toemaatje, maar hou bij de planning 
van je wandeling wel rekening met de 
vaartijden van de veerboot.

Geslaagde vlinder-
dag in Kelderijlei 
Dat Kelderijlei een prachtgebied is 
voor vlinders, bleek weer op zondag 
2 augustus. Met de zon volop van de 
partij, ideaal weer en dus een echte 
vlinderdag. Onze tentjes en de info-
bordjes stonden klaar. 
Tijdens de voormiddag was de belang-
stelling eerder matig, maar na de mid-
dag was er geen houden meer aan. 
Net voor de start van de vlinderexcur-
sie stroomden de mensen, waarbij bij-
zonder veel kinderen toe. 
Geen probleem voor uitmuntend vlin-
derkenner Thierry Maréchal. Thierry 
leidde de 42 deelnemers gedurende 
ruim een uur lang rond in het kleine, 
maar toch verrassend veelzijdige na-
tuurgebied Kelderijlei. 
Achteraf kon er nog nagepraat wor-
den, bij een glaasje wijn van de Wijn-
club Aartselaar. 

Record aantal          
lepelaars op het 
Noordelijk eiland
Tijdens de voor- en najaarstrek pleis-
teren er altijd wel enkele lepelaars op 
het Noordelijk eiland. Het zijn prach-
tige waadvogels met een erg opval-
lende lange snavel. Midden augustus 
liepen de aantallen zelfs op tot maxi-
maal 29 vogels. Doorgaans vertoeven 
de vogels er enkele dagen, om dan 
hun trektocht naar het zuiden verder 
te zetten. Het zijn dus telkens andere 
groepen vogels, die er aanwezig zijn. 
Lepelaars bekijken en vooral de merk-
waardige manier waarop ze naar voed-
sel zoeken is een waar genot voor elke 
vogelkijker. Ook niet geoefende vogel-
kijkers herkennen deze vogels moeite-
loos. Tijdens de lente van 2014 werd 
door vrijwilligers van Natuurpunt Ru-
pelstreek een takkeneiland gebouwd 
op het Noordelijk eiland, met in het 
achterhoofd de hoop dat lepelaars 
er ooit eens gaan broeden. Voorlopig 
moeten we ons tevreden stellen met 
een 20-tal paartjes kokmeeuwen, die 
het takkeneiland reeds ontdekt heb-
ben. 

Witvleugelstern op 
het Noordelijk eiland
Het Noordelijk eiland heeft telkens 
weer nieuwe verrassingen in petto, 
dit keer met een pleisterende juve-
niele witvleugelstern. De vogel werd 
door een attente vogelkijker het eerst 
waargenomen op zaterdag 15 augus-
tus. Samen met 2 zwarte sternen bleef 
de vogel er pleisteren tot zondag 23 
augustus. Voor het Noordelijk eiland 
is het de 4de waarneming sinds 2000, 
met waarnemingen in 2000, 2004, 
en in 2007 toen zelfs een groep van 
12 doortrekkende witvleugelsternen 
werd waargenomen. 
De dichtstbijzijnde broedgebieden van 
witvleugelsternen bevinden zich in Po-
len en Rusland. Net zoals als de zwarte 
stern, waar deze soort wel op lijkt, 
broeden witvleugelsternen in moe-
rasgebieden, waar ze een nest maken 
op drijvende waterplanten. De manier 
van voedsel zoeken is erg typisch, ze 
duiken immers niet naar visjes zoals 
visdiefjes, maar zwenken en draaien 
boven het wateroppervlak op zoek 
naar insecten en andere ongewervel-
den. 

Workshop uilenbal-
len pluizen tijdens 
Schorremorrie
Zondag 30 augustus was het opnieuw 
volle bak in de Schorre in Boom. Hon-
derden kinderen konden er samen met 
hun ouders genieten van de vele attrac-
ties. Eén van de attracties waar het ook 
geregeld volle tafels waren, was ons 
dubbel tentje, tijdens de workshop ui-
lenballen pluizen. Opnieuw waren we 
verbaasd over de gretigheid waarmee 
de kinderen van vandaag zich kunnen 
bezighouden met het uit elkaar frutse-
len van uilenballen. De nieuwsgierig-
heid waarmee ze graag willen weten, 
welk diertje dat nu precies geweest is, 
is  bijzonder groot. Bijzonder tof was 
ook toen een van de papa’s precies 
wist te vertellen, welke beentjes er al-
lemaal tevoorschijn kwamen uit zo’n 
uilenbal. Doorgaans hebben wij en-
kel aandacht voor de schedeltjes. Die 
papa bleek een beenhouwer te zijn.
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Langs de boorden van de Rupel 
Deze wandeling leidt je langs beide oevers van de Rupel. Van eind oktober tot begin 
maart is de Rupel tussen Boom en Rumst een belangrijk overwinteringsgebied voor wa-
tervogels, topmaanden zijn december, januari en februari. Wanneer het stevig wintert 
zoeken honderden meeuwen, eenden en kieviten naar voedsel op de slikplaten langs 
de waterlijn. 
Maak deze wandeling bij voorkeur met laagtij of aflopend getij, dan zijn de meeste        
watervogels aanwezig. Let bij de start van de wandeling op de vaartijden van de veer-
boot, de boot vaart op het uur en het halfuur. Reken op een half uur om van de start 
naar de veersteiger in Boom te wandelen. 
Aan de overkant van de rivier ligt het pittoreske Klein-Willebroek, eventueel kan je een 
kort dorpsbezoek aan je wandeling toevoegen. Museum Sashuis is eveneens een be-
zoekje waard.  
Een ander toemaatje is een bezoek aan de vogelkijkhut in het Broek de Naeyer, hier-
voor moet je wel een heen en weer wandeling maken vanaf de Rupeldijk. Voor of na je 
wandeling kan je eventueel een bezoek brengen aan het Nautisch bezoekerscentrum 
Rupel. 

1. Vooraleer je de dijk opwandelt, kan 
je enkele infoborden bekijken. Op één 
van de borden wordt het herstel van de 
rivier en de visvangst van weleer voorge-
steld. Tot omstreeks 1900 waren er langs 
de Rupel enkele bloeiende vissersge-
meenschappen actief. Rumst telde in die 
periode zelfs 12 beroepsvissers. Water-
vervuiling betekende de doodsteek voor 
de visserij. Gelukkig is het tij nu gekeerd 
en momenteel zwemmen er opnieuw 
een 30-tal vissoorten rond in de Rupel.

2. Vanop de veerboot heb je een prach-
tig zicht op beide oevers van de rivier. 
Op de brede slikplaten voor de kaai van 
Boom vertoeven groepen kokmeeuwen, 
af en toe zitten er ook stormmeeuwen en 
zilvermeeuwen tussen. Op de meerpalen 
zitten regelmatig aalscholvers en af en toe 
een grote mantelmeeuw. In tegenstelling 
tot de kleine mantelmeeuw zal je grote 
mantelmeeuwen nooit in grote aantallen 
aantreffen langs de rivier. Let bij beide 
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Grote mantelmeeuw – Fons Van den heuvel

soorten op de kleur van de poten, grote 
mantelmeeuwen hebben roze poten, bij 
de kleine mantelmeeuw zijn ze geel.

3. Vanaf dit kijkpunt kan je een wande-
ling maken naar vogelkijkhut de Visarend. 

In het elzen-
struweel voor de 
kijkhut ontdek je enkele 
oude aalscholvernesten, mo-
menteel zijn ze verlaten. In januari 
keren de vogels terug om de nesten op 
te kalfateren en in februari start een 
nieuwe broedperiode. Onderaan het 
elzenstruweel zie je misschien wel en-
kele afgeknaagde boomstammen, spo-
ren van bevers… Op de grote plas kan 
je eenden, waterhoentjes, meerkoeten 
en blauwe reigers bekijken. Op het bord 
achter je, staan de waarnemingen van 
de voorbije dagen. Bij je terugkeer op 
de Rupeldijk heb je opnieuw een mooi 
zicht op de rivier.

4. Net voor dit kijkpunt staan in het 
schor enkele houten bakken op beton-
nen steunpalen, het zijn kunstwanden 
voor oeverzwaluwen. Een initiatief van 
Regionaal Landschap Rivierenland in 
samenwerking met vele partners, waar-
onder Natuurpunt. Binnendijks kijk je 
naar de Biezenweiden. Dankzij de aan-
koop van 20 ha natuurgebied werd Na-
tuurpunt hier eertijds stevig op de kaart 
gezet.

5. Hier kijk je naar enkele historische 
gebouwen. Meest opvallend is kasteel 
den Bocht, oorspronkelijk was dit een 
jachtpaviljoen van de graven van Hoorn. 
Het huidige kasteel werd omstreeks 
1800 gebouwd, de neogotische toren 
een eeuw later. Een eindje verder kijk 
je naar een minder opvallend bouw-
werk, een lage gemetste constructie 
met opvallend stevige steunmuren. Dit 
gebouw herinnert aan de beerhandel 
van de 17de eeuw tot de jaren ’30 van 
vorige eeuw. De steden produceerden 
toen grote hoeveelheden menselijke en 
ook dierlijke mest. Landbouwers konden 
deze meststoffen goed gebruiken om 
hun gronden mee te bemesten. Beerrui-
mers trokken langs straten en steegjes 
om beerputten leeg te maken en mest 
op te ruimen. De inhoud van de beer-
karren werd naar schepen vervoerd. 
Die schepen of beerotters brachten hun 
stevig riekende vracht naar grote beer-
putten langs onze rivieren, daar werd de 
beer gestockeerd tot lokale boeren de 
beer opkochten.

6. Ter hoogte van de Bovenzanden tel-
len we doorgaans de grootste aantallen 
overwinterende eenden. Opvallend zijn 
de prachtige pijlstaarten, op topmomen-
ten kan men hier enkele honderden vo-
gels bekijken.
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Lengte wandeling
11,5 km 

Start 
Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek, 
Hoek 76 Boom

Toegankelijkheid  
Het hele jaar door op de dijken. Goede 
wandelschoenen zijn een aanrader, het 
pad heen en weer naar de vogelkijkhut in 
het Broek de Naeyer kan na een regenpe-
riode modderig zijn. 
Wandelaars met honden houden hun 
dier steeds aan de leiband. 

Openbaar vervoer
De Lijn: lijn 500 : halte Kapelstraat Boom

Parking
Parking aan Nautisch bezoekerscentrum, 
Hoek 76 Boom 

7. De wandelbrug over de Dijle biedt 
je een mooi kijkpunt op de rivier. In de 
hoge Canadapopulieren zitten doorgaans 
enkele aalscholvers, ook krakeenden 
vertoeven graag in dit deel van de rivier. 
Enkele ransuilen hebben hier een roest-
plaats. Het toekomstig overstromingsge-
bied Battenbroek is hier ook goed te be-
kijken. 

8. Met laagtij ligt hier een grote slik-
plaat bloot, dan kan je met gemak een 
4-tal meeuwensoorten spotten. Ook 
blauwe reigers hebben ontdekt dat in de 
ondiepe plasjes soms iets te vangen valt. 

9. Net voor de laad- en loskade van 
Wienerberger heb je een goede kijk op 
de slikken voor het Battenbroek. Een ver-
rekijker of telescoop is een goede hulp 
om de vogels aan de andere kant van de 
rivier te bekijken. 

10. Ter hoogte van Terhagen ligt 
met laagtij een kleine slikplaat bloot, 
een gedekte tafel voor onze watervogels. 
Doorgaans vertoeven er dan groepjes 
wilde eenden en wintertalingen, bij ste-
vig winterweer ook meerkoeten en wa-
terhoentjes. Aan beide oevers van de ri-
vier zie je enkele opvallende uitsteeksels, 
het zijn kribben. Hun functie is het verder 
meanderen van de rivier te voorkomen, 
waardoor de vaargeul beter op zijn plaats 
blijft. Kieviten gebruiken deze kribben 
graag als rustplaats. Je moet wel goed kij-
ken, want ze vallen nauwelijks op tussen 
de grijze breukstenen.
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Eten en drinken
- Eetcafé ’t Steencaycken Boom
- Brasserie de Kaai Boom
- Eetcafe’s Klein-Willebroek
- Chalet visclub Hoop op Beet Rumst
- Brasserie 3Ri4en Rumst
- Taverne de Klamp Terhagen

Getijtafels Wintam:  
www.vlaamsehydrografie.be/getijtafels

Nautisch Bezoekerscentrum
Rupelstreek: 
www.nautischrupelstreek.be

Vaartijden veerboot Boom/
Klein-Willebroek: 
www.wenz.be/downloads/veerbedienings-
uren

Tekst: Erik De Keersmaecker
Info: info@natuurpuntrupelstreek.be
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Bijenhotel in het Buitengewoon Plekje bij Zonnetij
De tuin van rust- en verzorgingstehuis 
(RVT) Zonnetij heeft de afgelopen maan-
den een metamorfose ondergaan. Dat 
gebeurde in het kader van het project 
'Buitengewone Plekjes'.
De afgelopen maanden werden er in 
de provincie Antwerpen 50 rommelige 
plekjes opgefrist tot aangename, groene 
plaatsjes. De gemeente Aartselaar wilde 
in dat kader een vergeten plekje aanpak-
ken aan de achterkant van het RVT Zonne-
tij in de Leugstraat. Een aantal leerlingen 
van basisscholen De Blokkendoos en Cadé 
ging er aan de slag en bouwde in samen-
werking met Landschapspark Zuidrand 
een wilgenhut. De wilgentenen waren 
geleverd door Natuurpunt Rupelstreek. 
Het rusthuis plaatste zelf zitbanken. De 
nieuwe notelaar, het speelelement met 
boomstammen en haagstructuren, de 
wilgenhut en het insectenhotel zijn de 
trekpleisters van het spiksplinternieuwe 
buitengewoon plekje.

Na verwelkoming door de directeur van 
Zonnetij, namen deputé Rik Röttger en 
burgemeester Sophie De Wit  het woord. 
Voor Natuurpunt wees Luk Smets op de 
inspanningen die Natuurpunt doet om de 
teloorgang van de natuur tegen te gaan. 
Hij deed een oproep om via onze petitie 
te protesteren tegen de besparingsvoor-
stellen van de Vlaamse administratie in 
de natuursector.
Het lintje werd geknipt door kinderbur-
gemeester Max Verrept.

 Tekst : Luk Smets

De inbreng van Natuurpunt Aart-
selaar, financieel gesteund door de 
Milieuraad, bestaat uit de bouw van 
het insectenhotel. Klas 4D van Cadé 
hielp met het opbouwen van het 
hotel. Zij creëerden ook kleine bij-
enhotelletjes, die ze mee naar huis 
konden nemen.
Op vrijdag 19 juni werd het Buiten-
gewone Plekje aan rusthuis Zonne-
tij plechtig ingehuldigd. Alle part-
ners waren aanwezig: directie en 
bewoners van Zonnetij, directie en 
klassen van de basisscholen Cadé 
en De Blokkendoos, provinciaal de-
puté Rik Röttger, Burgemeester en                             
Schepenen, Landschapspark Zui-
drand, de Milieuraad en Natuurpunt 
Aartselaar.

Kinderburgemeester knipt lintje – Walter Decoene

Poseren voor het mooie resultaat – Luk Smets
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Bestel nu reeds je Natuurpunt.kalender 2016
Versier ook in 2016 je keuken of toilet met 
een mooie natuurkalender!
Of doe de kalender cadeau aan familie en 
vrienden!

Uitzicht: 
12 recto-verso bladen.
Op de rectozijde wordt telkens een foto afge-
drukt, de versozijde bestaat uit de kalender-
gegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht 
met een ringsysteem. 
Het gesloten formaat is 24,5 cm x 24,5 cm, 
het open formaat is 24,5 cm x 49 cm.
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 re-
kening BE88 9799 7675 4841. 
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.

Een actie van de gemeentelijke 
Minaraad en het Gemeentebestuur 

op initiatief van Natuurpunt

Een pleidooi voor streekeigen natuurrijkdomVoor bijkomende inlichtingen kan je terecht op de gemeentelijke milieudienst.
Deze brochure is een uitgave van Natuurpunt in samenwerking met de deelnemende gemeenten

www.natuurpunt.be/behaag

Imitans naturam in operatione, orno quid, quid tango.
Wie de natuur in het werk toelaat, versiert wat het aanraakt.

Behaag Natuurlijk 2015
Koop streekeigen plantgoed voor een mooie 
prijs en steun de plaatselijke Natuurpuntaf-
deling !

Ook dit jaar is er weer een mooi gamma aan 
diverse, streekeigen plantgoedpakketten te 
koop via de actie "Behaag Natuurlijk". Zo ver-
kopen we gemende hagen en houtkanten,  
hagen met één plantensoort, klimplanten 
en bomen. Dit jaar wordt naast de knotwilg-
poot de mispel en de zomereik aangeboden. 
Nieuw in het aanbod is een bijenbosje, waar-
bij vooral aan nectaropbrengst werd gedacht. 
Dat hebben onze wilde bijen immers nodig. 
En dit jaar biedt Natuurpunt ook weer bijen-
hotelletjes te koop aan die gemaakt worden 
bij Den Atelier vzw uit Niel. 
Alle informatie vind je op de website : 

www.natuurpunt.be/behaag
Het bestelformulier kan je krijgen bij de              
milieudienst van je gemeente, waar je ook je 
bestelling kan betalen.
Let op: bestellen kan nog tot 23 oktober 2015!

De actie "Behaag Natuurlijk" is een jaarlijkse actie van verschillende Natuurpuntafdelingen, gemeentebesturen en milieuraden.
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10.10
Cleydaelhof
Heksenwandelingen in Cleydaelhof
Wie zijn die heksen? Wat doen heksen? 
Hoe vieren ze feest? Wat betekent de 
natuur voor heksen? Kennen ze een 
heksenlied? Kunnen ze een steen laten 
dansen? Hebben ze echt een geheim-
schrift? Bestaan er ook nu nog heksen 
of leefden ze enkel in lang vervlogen 
tijden?
Herwig Van de Velde is specialist terza-
ke en komt ons introduceren in heksen-
wijsheid! De wandelingen kaderen in 
het project rond de Week van het Bos.

zaterdag 10 oktober,  10 u tot 22.30 u
10 u: wandeling voor kinderen tussen 6 
en 9 jaar (vergezeld van een volwasse-
ne) kinderen brengen een kleine steen 
mee die geruild mag worden

14 u: wandeling voor kinderen tussen 9 
en 12 jaar (vergezeld van een volwasse-
ne) kinderen brengen een kleine steen 
mee die geruild mag worden
18 u en 20.30 u: wandelingen voor vol-
wassenen
Als afsluiting bij iedere wandeling zor-
gen wij voor een vurige heksendrank!
Samenkomst telkens op de parking van 
Natuurgebied Cleydaelhof, Cleydaellaan  
in Aartselaar tegenover de ingang van 
Kasteel Cleydael
Inschrijven bij Hilde Janssens: 
03/887 36 45 - hiljans@hotmail.com. 
Deelnamebedrag overschrijven op de 
rekening van Natuurpunt Aartselaar  
BE88 9799 7675 4841 met als medede-
ling "Heksenwandeling"
•  2 euro voor kinderen van Natuurpunt-
leden - 4 euro voor kinderen van niet-
leden (heksendrank in begrepen)
•  5 euro voor volwassenen (leden Na-
tuurpunt) - 7 euro voor volwasse-
n e n - niet-leden 

( h e k s e n -
drank in 

b e g r e -
pen)

25.10
De Wijers en Natuurdomein 
Kiewit in Hasselt
De Wijers
De Wijers zijn Vlaanderens grootste 
vijvercomplex (ruim 2000 ha groot). 
Natuurpunt Hasselt/Zonhoven beheert 
hier een 50 ha. Het gebied bestaat voor-
al uit vijvers, maar ook moeras, heide, 
hooi- en grasland en bos. Het gebied is 
ecologisch bijzonder belangrijk. We be-
zoeken dit schitterende gebied met een 
gids.
Natuurgebied Kiewit
Met zijn 100 ha is het natuurgebied Kie-
wit de groene long van Hasselt. Het Na-
tuurpunt bezoekerscentrum is gehuis-
vest in het gerenoveerde 19de eeuwse 
kasteeltje van Domein Kiewit te midden 
van een prachtig Engels landschaps-
park. Het park heeft een grote vijver en 
een aantal zeer merkwaardige bomen, 
waaronder de meer dan 350 jaar oude 
eik die wellicht de oudste inwoner van 
Hasselt is. 
Er liggen heel wat vijvers met kikkers en 
watervogels. En met wat geluk ontmoe-
ten we op onze wandelroute een kudde 
indrukwekkende Gallowayrunderen. 

zondag 25 oktober, 8.45 u tot 18.30 u
Samenkomst om 8.45 u aan 't Spant, 
Boomsesteenweg 335 in Wilrijk (vol-
doende parkeergelegenheid onder via-
duct). We zijn hier terug rond 18.30 u.
Kostendelend samenrijden aan 7 euro-
cent/km.
Te betalen bij vertrek: 3 euro (= onkos-
ten voor de plaatselijke gids, die ons in 
de voormiddag begeleidt)
Inschrijven (ten laatste 24 oktober) bij 
Luk en Ria Smets, 0477/66 94 32 - luk.
smets@telenet.be 
Meebrengen: picknick, verrekijker, 
laarzen of stevig schoeisel, warme en 
regenbestendige kledij, eventueel foto-
toestel.

11.11
Brussel
Dagwandeling van Brussel naar Halle

i.f.v. Klimaatconferentie Parijs
Extra-sportieve daad voor het milieu!
Onze trouwe Natuurpuntleden Elka Jo-
ris en Walter Decoene gaan een grote 
uitdaging aan in november.
Natuurpuntlid Elka Joris (79) stapt vanaf 
11 november van Brussel naar Parijs. 
Samen met 11 andere senioren wil ze 
de afstand van 321 km afleggen in 16 
dagen. Ze doen dat in aanloop naar de 
belangrijke Milieuconferentie waar heel 
veel zal van afhangen. Walter zit vooral 
in de bezemwagen, fotografeert, maakt 
verslagen en stapt hier en daar trajec-
ten mee. De deelnemers willen de Licht-
stad op 27 november bereiken. Net op 
tijd om er de volgende dag mee op te 
stappen in de grote klimaatbetoging. Er 
zullen in Parijs tientallen ngo's aanwezig 
zijn om de grote klimaattop-deelnemers 
met een eisenpakket trachten te over-
tuigen.
Vind jij ook dat Elka voor die sportieve 
inzet voor het milieu aanmoediging 
verdient? Kom dan op 11 november 
mee naar Brussel de moedige stappers 
uitwuiven. En breng kinderen of klein-
kinderen mee! Supporters en sponsors 
kunnen de eerste dagetappe ook mee-
wandelen = 16 km tot Halle. Al wie zin 
heeft, kan met ons meestappen naar 
Halle 
woensdag 11 november, 8.30 u tot 
19.15 u
We komen samen om 8.30 u in het stati-
on van Berchem en nemen daar de trein 
naar Brussel. Vertrek wandeling om 10 
u op het Luxemburgplein, vlakbij het Eu-
ropees Parlement.
’s Avonds keren we vanuit Halle terug 
met de trein van 18.15 u, zodat we om 
19.15 u weer in Berchem zijn.
Meebrengen: picknick, wat drank voor 
onderweg, zeer stevige stapschoenen, 
warme, regenbestendige kledij.
Inschrijven noodzakelijk, ten laatste 31 
oktober bij Ria Thys, 0476/33 79 36 of 
ria.thys@telenet.be. Als we met 15 
personen zijn, krijgen we immers 70 % 
korting!
Bent u verhinderd die dag of lijkt 16 km 
stappen toch wat hoog gegrepen, dan 
kan u nog altijd Elka en haar medestap-
pers sponsoren. 
Een sponsorkaart kost 5 euro (kosten 
hotels onderweg, eten, bezemwagen, 
…) U mag dat bedrag storten op rekening 
BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt 
Aartselaar met als mededeling ”Elka en 
Walter”. Wij zorgen dat het geld bij hen 
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21.11
Zinkvalstraat
"ADOPTEER EEN BERM" - ZWERFVUIL 
OPRUIMACTIE 
Al enkele jaren ruimen we zwerfvuil in 
de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan van-
af de lichten aan Helst/Groenenhoek 
tot aan de grens met Hemiksem. Kom 
ook deze keer een handje toesteken! 
Je houdt zo immers mee je gemeente 
schoon! Wij zorgen voor vuilzakken, 
grijpstokken en fluo-veiligheidsvestjes.
zaterdag 21 november, van 10 u tot 
11.30 u
Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cley-
dael), Aartselaar 
Werkhandschoenen en stevig schoeisel 
of laarzen zijn aan te raden.
Info bij ronnyverelst@telenet.be - 
0475/58 55 70

28.11
Behaagactie 2015
Samenstellen en bedelen van plant-
pakketten
Met het samenstellen en de bedeling 
van de plantpakketten en knotwilgpo-
ten sluiten we de haagplantcampagne 
Behaag…Natuurlijk 2015 af. 
zaterdag 28 november, 9 tot 11 u – 12 
tot 14 u
Heb je enkele uurtjes vrij om een 
handje toe te steken bij het samen-
stellen van de plantpakketten? Dan 
ben je meer dan welkom van 9 tot 11 
u in het nieuwe Technisch Centrum, 
Oudestraat, 8 Aartselaar.
Of wil je de plantpakketten helpen be-
delen aan de klanten? Traditiegetrouw 
stellen we een kleine verkoopsstand 
op en bieden we de klanten een gratis 
drankje aan. Dus hulp is zeker welkom! 
Kom dan van 12 tot 14 u naar dezelfde 
afspraakplaats.
Meld je aanwezigheid vooraf aan Luk 
en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66

12.12
Knotten van bomen in De Reukens
Rond het centrale plein aan de amfibie-
ënpoel in de Reukens werden door ANB 
op ons voorstel twee rijen knotwilgen 
geplant. Deze zijn nu een zestal jaren 
oud. Vorig jaar hebben we de stam-
metjes al eens opgeschoond. Maar nu 
wordt het tijd voor het zwaardere knot-
werk.
Met ketting-, handzaag of bijl worden 
de takken afgeknot. Die takken moeten 

Voor kinderen 
Een smulpartij voor de tuinvogeltjes!
De winter nadert met rasse schreden, 
tijd dus om onze tuinvogels een beetje 
te verwennen. Vandaag geven we jou 
en je (groot)ouders enkele tips om van 
je tuin een eerste klas restaurant voor 
onze tuinvogels te maken. En zo kan je 
er zelf ook van genieten als je de honge-
rige vogeltjes bekijkt tijdens hun maal-
tijd. En we gaan natuurlijk ook zelf aan 
de slag: we maken een pindaketting, 
een heuse vogelsnoeptaart, …

woensdag 25 november, van 14 u tot 
15.30 u
Voor het vogelrestaurant moet je wel 
inschrijven. 20 kinderen vanaf 4 jaar, 
vergezeld door een (groot)ouder kun-
nen deelnemen. Deze activiteit is een 
samenwerking van Natuurpunt Aartse-
laar en Gezinsbond Aartselaar.
Deelnameprijs: 3 euro per kind voor 
leden van Natuurpunt en Gezinsbond, 
1 euro per volwassene. Niet-leden be-
talen 4 euro (kind) en 2 euro (volwas-
sene). Hierbij is een gezond knabbeltje 
inbegrepen.
Gelieve het deelnamebedrag te storten 
op rekening BE88 9799 7675 4841 van 
Natuurpunt Aartselaar.
Par. Centrum 't Wolffaertshof (boven-
zaal), B. Van Ertbornstraat 7 te Aartse-
laar. Einde om 15.30 u.
Meer info en inschrijven: Ria Thys, 
0476/33 79 36 - ria.thys@telenet.be

22.11
Landschapswandeling in Kontichhof
Even gaan “Gluren bij de Buren”. En we 
ontdekken…. Een verborgen kasteel, 
een stukje Ferrarisbos,....
Het Kontichhof en het Groeningenhof
Ja, hoe zit het nu daar nu weer!
Wist je dat dit in Kontich ligt?
Zo dichtbij en zo weinig gekend.
Wil je er meer over weten?
zondag 22 november, van 9.30 u tot 
12 u 

Afspraak: Parking gemeentelijke sport-
hal Aartselaar, Kleistraat 204.
Stevige wandelschoenen moeten 

dan verzaagd en versleept worden. Het 
dunnere hout kunnen we verhakselen. 
Het dikkere mag door de deelnemers 
als brandhout meegenomen worden.
Zowel zwaarder als lichter werk dus, 
echt voor elk wat wils. Kom mee helpen 
en geniet van een echt stukje natuurbe-
leving.
Zaterdag 12 december van 9.30 u tot 
12.30 u
We komen samen aan de picknickbank 
in het Reukenspad (tussen Langlaar-
steenweg 87 en 89). Breng best werk-
handschoenen en een boomzaag, bijl 
of takkenschaar mee. Wij zorgen voor 
kettingzaag en beschermkledij. Uiter-
aard verwachten we niet dat je een 
kettingzaag hanteert, tenzij je hiermee 
ervaring hebt.
Om praktische redenen hadden we 
graag een seintje aan luk.smets@tele-
net.be of 0477 66 94 32.

terechtkomt.
Nu alvast bedankt namens deze twee 
enthousiaste mensen die opkomen 
voor de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen!

volstaan.
Info Martine Herygers: 03/288 56 45 of 
de dag zelf 0491/95 06 20
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Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat. Ook bereikbaar via 
de weg achter de huizen Boomsestraat, 
parking inrijden tegenover huisnummer 
266. Of te voet of met de fiets, vanaf de 
Rupeldijk wandelknooppunten 154 en 
153 volgen. 

In de periode oktober-april, elke eerste 
zondag van de maand open, van 13u tot 
17u  
Info: 03/888.39.44 of 
frank_v_d_velde@hotmail.com

03.10
Noordelijk eiland Wintam
EURO BIRDWATCHDAY
Tijdens Euro Birdwatch-day worden in 
meer dan 30 landen in Europa (trek)vo-
gels geteld. Vorig jaar deden zo’n 19.000 
mensen mee en werden in totaal bijna 
2.500.000 vogels geteld! 
Tussen 10u en 17u staat ons tentje op 
de Rupeldijk, iets voorbij de vogelkijk-
hut. Kom even langs, ervaren vogelkij-
kers vertellen je er meer over de vo-
geltrek en je kan er door een telescoop 
naar de vogels op het Noordelijk eiland 
kijken. Om 14u15 staat er een geleide 
wandeling op het programma, waarbij 
we een wandeling maken omheen het 
Noordelijk eiland. 
Neem de veerboot op de Rupeldijk in 
Schelle, het tochtje met de veerboot 
is een aangenaam toemaatje. De veer-
boot vaart op het uur en het halfuur, 
geen overvaart om 12u30. Eerste vaart 
om 9u, laatste vaart om 18u.   
zaterdag 3 oktober, van 10u tot 17u
Rupeldijk Noordelijk eiland 
Info: natuur.rupel@skynet.be

06.10
Niel
VOGELWERKGROEP RUPEL
Tijdens dit overleg worden lopende pro-
jecten besproken en afspraken gemaakt 
voor nieuwe projecten en activiteiten. 
Iederéén is welkom bij Vogelwerkgroep 
Rupel, voorwaarde is wel dat men inte-
resse heeft voor het vogels kijken en de 
bescherming van onze vogels.
dinsdag 6 oktober, van 19u30 tot 
21u30
Natuur.huis De Paardenstal, 
Boomsestraat 221 Niel-Hellegat 
Meld vooraf je komst: 
natuur.rupel@skynet.be

22.10
Rumst
OVERLEG KERN BOOM-RUMST
Een 4-tal keer/jaar komt een groepje 
vrijwilligers samen om overleg te plegen 
over de activiteiten en projecten van 
Natuurpunt in Boom en Rumst. Woon 
je in Boom, Rumst, Reet of Terhagen en 
wil je iets doen voor de natuur? Kom 
dan even langs. Wij vergasten je alvast 
op een drankje en een stukje gebak.
donderdag 22 oktober, van 19u tot 
21u
Chalet visclub Hoop op Beet, bereikbaar 
via Markt Rumst, parking volg 
wegwijzers Netebruggen 
Meld vooraf je komst: 
natuur.rupel@skynet.be

25.10
Niel
BOMEN IN HET DORP
Tijdens onze wandeling kijken we naar 
de bomen en struiken langs Nielse stra-
ten en pleintjes. Mogelijk is de herfst al 
in het land en kunnen we genieten van 
prachtige herfstkleuren. We maken ook 
een korte wandeling in het park van het 
WZC Maria Boodschap, op zoek naar de 
reuzen in het park.
zondag 25 oktober, 10u tot 12u30
Ridder Berthoutlaan, thv gemeentehuis 
Niel.
Info: 0476/66.63.68 of 
nico.wysmantel@telenet.be 

15.11
Hemiksem
VERENIGINGENMARKT
Vandaag stellen verenigingen uit          
Schelle en Hemiksem hun werking voor. 
Uiteraard mag  Natuurpunt als belang-
rijke natuurvereniging in de buurt niet         
ontbreken. Deze namiddag wordt ook 
opgeluisterd door een optreden van het 
jeugdorkest van de Koninklijke Harmo-
nie van Schelle. 
zondag 15 november, 10u tot 18u
Depot Deluxe Nijverheidsstraat Hemik-
sem
Meer info over dit evenement: 
cultuur@ivebic.be

21.11
Rumst
DAG VAN DE NATUUR – KNOTWILGEN 
KNOTTEN
Om knotwilgpoten te oogsten voor Be-
haag..natuurlijk trekken we dit jaar naar 
de oude vloeibeemd aan de Oude Nete-
arm. Daar gaan we een 10-tal knotwil-
gen knotten. Tijdens de middag zorgen 
we voor belegde broodjes, koffiekoeken 
en warme dranken.
zaterdag 21 november, 9u tot 13u00
Oude vloeibeemd, bereikbaar via wegje 
achter huizen Kerkstraat (recht tegen-
over Schoolstraat)
Meebrengen: stevige werkhandschoe-
nen!
Info: 0476/39.19.94 of 
natuur.rupel@skynet.be

Kleine zilverreiger – Fons Van den heuvel

27.11
Schelle
BEHAAG..NATUURLIJK!
Vandaag wordt Behaag…natuurlijk 2015 
in Schelle afgesloten, tussen 13u30 en 
15u worden de verkochte pakketten 
samengesteld en vanaf 15u kunnen de 
kopers het materiaal komen ophalen.
vrijdag 27 november, 13u30 tot 16u30
Gemeentehuis Schelle, parking inrijden 
via Leopoldstraat
Meebrengen: stevige werkhand-      
schoenen!
Info: 0476/39.19.94 of 
natuur.rupel@skynet.be
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28.11
Boom/Hemiksem/Niel/
Rumst
BEHAAG..NATUURLIJK!
In Boom, Hemiksem, Niel en Rumst 
wordt vandaag gewerkt aan het samen-
stellen van de pakketten. Als je wil hel-
pen, neem dan even contact op met de 
plaatselijke contactpersoon.

Boom, Ecohuis ’t Kleibrood ’s He-• 
renbaan 129, 03/880.18.56
Hemiksem, Gemeentemagazijn • 
Gilliotlaan, 03/288.26.63
Niel, Gemeentemagazijn, Volken-• 
bondstraat, 03/451.11.65
Terhagen (Rumst), Technisch • 
centrum, Korte Veerstraat, 
03/880.00.69

Bessen meidoorn – Erik De Keersmaecker

05.12 
Damme/Blankenberge

BUSTOCHT NAAR DAMME EN DE          
UITKERKSE POLDERS

De omgeving van Damme en de Uit-
kerkse polder horen bij de beste plaat-
sen om ganzen te kijken in Vlaanderen. 
Vriezeganzen worden ze daar genoemd. 
Topsoort voor de West-Vlaamse polders 
is de kleine rietgans, een relatief zeld-
zame ganzensoort. Broeden doet de 
kleine rietgans op Spitsbergen en onge-
veer 25.000 vogels overwinteren in de 
kustpolders, dat is ongeveer 75% van de 
Spitsbergenpopulatie. 
zaterdag 5 december, van 7u30 tot 
19u30
parking kerk H.Hart (A12) Antwerp-
sestraat/Eikenstraat Boom
Stort 17 euro (volw.) of 10 euro (-16 jari-
gen) op rekening  BE70 0013 5986 4925 
van Natuurpunt Rupelstreek. Medede-
ling: Bustocht Damme/Uitkerkse polder, 
telefoonnummer en emailadres.
Info: 0476/39.19.94 of 
natuur.rupel@skynet.be

12.12
Boom/Buggenhout
VOGELS KIJKEN IN BUGGENHOUTBOS
Vroeger was de beuk alleenheerser in 
het Buggenhoutbos, nu moet hij het 
gezelschap dulden van de wintereik. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vermin-
derde de oppervlakte bos van 400 ha tot 
160 ha. In 1933 kocht de Belgische Staat 
de resterende 140 ha. Nu is het domein 
eigendom van de Vlaamse Overheid 
en wordt het beheerd door het ANB 
(Agentschap voor Natuur en Bos).
zaterdag 12 december, van 8u30 tot 
12u
parking kerk H.Hart (A12) Antwerp-
sestraat/Eikenstraat Boom of 9u par-
king Buggenhoutbos, Kasteelstraat 
Buggenhout, naast Taverne de Groene 
Wandeling
Info: 
Karel Boey - karel_boey@msn.com

Gaai – Fons Van den heuvel

ommetje naar vogelkijkhut de Visarend. 
We volgen het parcours van de Wandel-
tip in dit Rupel.blad. De wandelafstand 
bedraagt ongeveer 11,5 km. Na de wan-
deling kan je genieten van de gezellig-
heid van eetcafé ’t Steencaycken, voor 
een gezamenlijk avondmaal. 
zaterdag 19 december, van 13u30 tot 
17u00  
Inschrijven: stort 10 euro op rekening 
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt 
Rupelstreek. 
Dit bedrag wordt in mindering gebracht 
bij je onkosten in eetcafé ‘t Steencayc-
ken.  Info:  natuur.rupel@skynet.be

Voor kinderen
WINTER IN HET PARK
Hoe bereidt de natuur zich voor om de 
winter door te komen? Waarom worden 
bomen kaal en waar komen de nieuwe 
bloemen in de lente vandaan? Waar zit-
ten alle kleine kriebeldiertjes verstopt? 
We trekken op speurtocht in het park 
van Boom. 
woensdag 2 december, van 14u tot 
15u30
Ecohuis ‘t Kleibrood, ‘s Herenbaan 129 
Boom. 
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom, sa-
men met hun mama, papa, opa of oma 
Deelnameprijs: 2 euro/persoon – ach-
teraf krijgen de deelnemers een warm 
drankje aangeboden  
Vooraf inschrijven: 0478/82.40.32 of 
via mail: 
roovers_wachters@hotmail.com

19.12
Boom/Rumst
VOGELS KIJKEN LANGS DE RUPEL
Tijdens de wintermaanden vormt de 
Rupel tussen Boom en Rumst een be-
langrijke overwinteringsplaats voor wa-
tervogels. Op topmomenten vertoeven 
een 1000-tal vogels op dit deel van de 
rivier, onder hen ook de mooie winter-
talingen. 
De wandeling loopt voornamelijk over 
de brede Rupeldijken. Aan de Kaai in 
Boom nemen we de veerboot naar 
Klein-Willebroek en ter hoogte van het 
Broek de Naeyer maken we even een 
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Het moment van…Polle Ielegems
CASTOR en POLLUX ?
Het is al langer bekend dat de bever terug in onze contreien wordt waargenomen. De Krui-
beekse polders schijnen de dichtstbevolkte gebieden. Maar het blijft toch een beetje schrikken 
als je dit grote waterdier bij volle klaarte in de lens ziet piepen. Een waarschijnlijk verdwaald 
exemplaar verbleef geruime tijd in het Eikenbroek te Eikevliet, net naast de kanaalarm. Was 
dit een overgezwommen Kruibeeks exemplaar of een asielzoeker uit verdere oorden?  Zeker 
is, hij (castor) of zij ( castora) liet zich graag bewonderen en fotograferen, bij volle daglicht. 
Daags nadien en gedurende een ganse week konden we zijn strapatsen volgen tot hij plots 
verdere horizonten ging opzoeken. Volgens verdere berichten werd hij gesignaleerd ter hoog-
te van jachtclub Clothilde, richting Boom. En om er niet verder een boompje over op te zetten, 
laten we deze grote knaagtand verder de wijde wateren induiken, met de hoop dat hij of zij 
zich misschien wel in het Niels Broek wil vestigen. 
De jagers van het Eikenbroek hadden na een onderling gesprek ook plechtig beloofd zich niet 
schuldig te maken aan roofmoord. Castor verbleef in onze contreien in alle rust en vree. Zijn 
asielaanvraag is binnen en wordt verder behandeld. Verblijf toegestaan!

Tekst en foto: Polle Ielegems
Heb je zelf een mooi verhaal en mooie foto? Zend het naar: info@natuurpuntrupelstreek.be

Bever in Eikevliet 

zaterdag 3 oktober - EURO BIRDWATCHDAY
10u-17u,  Rupeldijk Noordelijk eiland

dinsdag 6 oktober - VOGELWERKGROEP RUPEL
19u30, Natuur.huis De Paardenstal

donderdag 22 oktober - OVERLEG KERN BOOM-RUMST
19u, Chalet visclub Hoop op Beet

zondag 25 oktober - BOMEN IN HET DORP
10u, gemeentehuis Niel

zondag 15 november - VERENIGINGENMARKT
10u,  Depot Deluxe Nijverheidsstraat Hemiksem

zaterdag 21 november - KNOTWILGEN KNOTTEN
9u,  Oude vloeibeemd, Kerkstraat- Schoolstraat Rumst 

27 of 28 november - BEDELING BEHAAG NATUURLIJK 
Zie agenda Rupelstreek

woensdag 2 december - WINTER IN HET PARK
14u,  Ecohuis ‘t Kleibrood, ‘s Herenbaan 129 Boom

zaterdag 5 december - BUSTOCHT DAMME
7u30, parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat Boom

zaterdag 12 december - VOGELS KIJKEN BUGGENHOUTBOS
8u30, parking kerk H.Hart (A12) Antwerpsestraat Boom

zaterdag 19 december - VOGELS KIJKEN LANGS DE RUPEL
13u30,  Kaai Boom

zaterdag 10 oktober - HEKSENWANDELINGEN CLEYDAELHOF
10u, parking van Natuurgebied Cleydaelhof, Cleydaellaan  

zondag 25 oktober - DE WIJERS EN NATUURDOMEIN KIEWIT
8u45,  't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk

woensdag 11 november - WANDELING KLIMAATCONFERENTIE
8u30, station van Berchem 

zaterdag 21 november - "ADOPTEER EEN BERM" 
10u, Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar

zondag 22 november - LANDSCHAPSWANDELING KONTICHHOF
9u30, Parking sporthal Aartselaar, Kleistraat 204

woensdag 25 november- SMULPARTIJ VOOR TUINVOGELTJES!
14u, P. Centrum , B. Van Ertbornstraat 7

zaterdag 28 november - BEDELING BEHAAG NATUURLIJK 
9u, nieuw Technisch Centrum, Oudestraat, 8

Zaterdag 12 december - KNOTTEN BOMEN REUKENS
9u30, picknickbank Reukenspad


