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Natuurpunt Rupelstreek viert                        
20 jaar Natuurpunt!

Dit jaar viert Natuurpunt haar 20-
jarig bestaan. In de Rupelstreek werd 
dit moment gevierd in de Kleiputten 
Terhagen. Met ruim 100 bezoekers werd 
het opnieuw een memorabel moment 
voor dit natuurgebied dat 30 jaar geleden 
ook enkele jaren in het middelpunt van 
de belangstelling stond. Op dat moment 
dreigde het immers te verdwijnen onder 
een hoge laag gipsafval. Dat dat niet 
gebeurd is, is voornamelijk de verdienste 
van de toenmalige Actiegroep Actief 
Terhagen, nu het Dorpscomité Actief 
Terhagen. Weer 10 jaar later bracht de fusie 
tussen de verenigingen Natuurreservaten 
vzw en de Wielewaal vzw een nieuwe 
dynamiek voor de natuurbeweging in 
Vlaanderen. 
In de Rupelstreek was die dynamiek al 
langer aanwezig. Midden de jaren ’70 werd 
er met de start van Wielewaalafdeling 
Rupe lst reek  voor  het  eerst  een 
natuurvereniging opgericht. Die was echter 
geen lang leven beschoren want eind jaren 
’70 werd de werking stopgezet. 
In augustus 1986 startte de Werkgroep 
Natuur in de Buurt met het natuurbeheer 
in Walenhoek. En met de herstart van 
Wielewaalafdel ing Rupelstreek in 
september 1992 werd de start gegeven 
voor enkele projecten die nog steeds 
lopen. Meest in het oog springend is de 
campagne Behaag...natuurlijk, die dit jaar 
voor de 28ste keer op rij georganiseerd 
wordt. Minder opvallend maar bijzonder 
arbeidsintensief zijn campagnes voor 
kerkuil, slechtvalk, steenuil, torenvalk en 
zwaluwen, projecten waar nog steeds met 
bijzonder veel plezier en enthousiasme 
aan gewerkt wordt. 
De aankoop van de eerste percelen 
natuurgebied in het Niels Broek en 
de beheerovereenkomsten voor het 
natuurbeheer in Maaienhoek, Kelderijlei 
en Oude Nete-arm waren andere 
memorabele momenten.
Met de campagne: Red het Zuidelijk 
eiland streden we met de buren uit Klein-
Brabant ruim 10 jaar lang en met succes 
voor het behoud van het moerasgebied 
langs de Rupel, vlak tegenover de Nielse 
dorpskern.
In 1993 werd Werkgroep Natuur in de Buurt 
omgevormd tot Natuurreservaten afdeling 
Rupelstreek. De jaren daarna werd er goed 
samengewerkt door beide afdelingen, 
onder meer bij een paddenoverzetactie 
in de Potaardestraat in Niel, een actie die 
werd stopgezet toen de Potaardestraat 
werd omgevormd tot een doodlopende 

straat en het voormalige kleiputtengebied 
Krekelenberg 1 grotendeels veranderde in 
een industriezone.
Bij de start van Natuurpunt Rupelstreek 
in 2001 telde de afdeling 476 leden. 
Inmiddels zijn er dat bijna 3 keer zoveel, 
vandaag staan er maar liefst 1.355 namen 
op onze ledenlijst. In de periode 2001-
2021 waren er nog enkele hoogtepunten. 
Enkele blikvangers mogen niet onvermeld 
blijven. Zo werd in 2011 samen met 
Regionaal Landschap Rivierenland gewerkt 
aan de film: De Rupel..opnieuw een 
natuurmonument, met een blik op de 
terugkeer van de vissen en zeezoogdieren 
in onze rivieren. In januari 2015 werd 
de Wandelgids: Ontdek de natuur langs 
de Schelde, Rupel en Nete op 3.000 
exemplaren gedrukt en in september 
van hetzelfde jaar werd gestart met 
de renovatie en inrichting van Natuur.
huis de Paardenstal, daarbij geholpen 
door vele vrijwilligers, gemeente Niel, 
provincie Antwerpen en sponsors zoals 
steenbakkerijen Wienerberger en het 
bedrijf Cummins. 
In 2016 werd het Niels Broek officieel 
erkend als natuurreservaat. 5 jaar later 
kijken we al uit naar dezelfde erkenning 
voor het natuurgebied Kleiputten Terhagen. 
We duimen ook voor de goedkeuring van 
het PRUP Groengebied Terhagen/Boom, 
waardoor het golfspook er definitief wordt 
weggejaagd en ons buurgebied voor altijd 
een natuurtoekomst krijgt.
Tot slot rest nog vele tientallen mannen, 
vrouwen en zelfs kinderen te danken 
voor hun onbaatzuchtige inzet en het 
werk dat in de periode 2001-2021 werd 
gerealiseerd.

Erik De Keersmaecker, 
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek   

Schelde Delta Geopark

De Rupelstreek maakt deel uit van het 
Geopark Schelde Delta, kandidaat voor de 
erkenning als UNESCO Global Geopark. 
De Vlaams-Nederlandse 
Schelde Delta is uniek 
in haar soort. Nergens 
anders ter wereld is er 
een deltagebied waar 
de wisselwerking tussen 
natuurlijke processen en 
cultuurhistorie zo aanwezig 
zijn als hier. Daarmee 
heeft de delta alles in zich 
om een UNESCO Global 
Geopark te worden.
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Feestweekend Natuurpunt in Kleiputten Terhagen 
lokt ruim 100 bezoekers

De rondreizende feestcontainer van 
Natuurpunt verwelkomen en het 20-
jarig bestaan van onze vereniging vieren, 
daarvoor konden we geen betere plek 
kiezen dan het natuurgebied Kleiputten 
Terhagen. Sinds Natuurpunt er eind 2016 
ruim 31 ha natuurgebied kon aankopen 
werd er al bijzonder veel werk verricht. 
Nieuwe poelen voor de kamsalamander, 5 
nieuwe poelen en een nieuw landbiotoop 
voor de rugstreeppad, het maaien van 
open struwelen in het pioniersbos, het 
inrichten en het onderhoud van de 
wandelpaden, de ombouw van een oude 
smidse tot een openluchtklas, om er 
slechts enkele te noemen. 
Allemaal taken uitgevoerd door een nieuw 
en een enthousiast team vrijwilligers 
met Dries Kets en Dirk Meersman als 
belangrijkste kartrekkers.
Omwille van de maatregelen omtrent 
Corona werd de promotie voor het 
feestweekend eerder beperkt gehouden, 
toch mochten we ruim 100 mensen 
verwelkomen om deel te nemen aan één 
van de 15 activiteiten. De deelnemerslijst 
vertelt ons dat ze vooral uit de omliggende 
dorpen kwamen.
Het had bijzonder leuk geweest, als we 
achteraf hadden kunnen terugblikken 
op 2 zonnedagen. De natuur besliste er 
anders over, met zaterdag een regendag 
met enkele flinke buien, die soms het 
karakter hadden van een kleine zondvloed. 

Knutselen met materialen uit de natuur – foto: Maarten 
Wielandts

Waterbeestjes scheppen met Marc – foto: Steven Roels

Op stap met Fried – foto: Erik De Keersmaecker

Gelukkig bood het halfdak van de deels 
gerenoveerde oude smidse af en toe een 
prima schuilplek. En gaf het ons ruim de 
tijd om er te vertellen over het hoe en 
waarom van het beheer van het gebied 
en over onze toekomstplannen.
Zondag was gelukkig zonnig en zo kon er 
volop genoten worden 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. 

Veel tevreden gezichten dus, en daarvoor 
doen we het toch…
Met dank aan alle vrijwilligers die dit 
weekend mee organiseerden!

Erik De Keersmaecker 
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek

Welke beestjes zijn dat? – foto: Steven Roels
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Bosuilen kraken torenvalkennestkasten

Dat de bosuil aan een stevige opmars bezig is, is al langer bekend bij vogelaars. 
De tijd dat de soort enkel in grote, liefst niet toegankelijke bosgebieden broedde 
is reeds lang voorbij. Een bosje van enkele hectaren groot of zelfs een park is 
voldoende als broedgebied, het plaatsen van bosuilennestkasten hielp natuurlijk 
ook. Een voorjaarstoer langs 6 Klein-Brabantse torenvalkennestkasten leverde 
het bewijs, dat de soort bijzonder flexibel is en ook nestkasten gaat gebruiken 
die aan rand van bospercelen hangen. 
De toer had tot doel om enkele nestkasten die vorig jaar bewoond waren door een 
paartje torenvalken klaar te maken voor de huidige  broedperiode.  Het bezoek 
aan nestkast één was van korte duur, het paartje torenvalken was er al aanwezig, 
dus meteen wegwezen was de boodschap. Een bezoek aan de 2de nestkast bracht 
een verrassing, de ladder stond amper tegen de boom, of er vloog een bosuil uit 
de nestkast en in de kast zaten 2 jonge bosuilen.  Uit nestkast 3 moesten we een hoop takken verwijderen, waarschijnlijk aangebracht 
door kauwen. In nestkast 4 lagen verse torenvalkenbraakballen, altijd een goed teken. Nestkast 5 werd de voorbije winter door een 
eekhoorn gebruikt als slaapplaats. In nestkast 6 tenslotte vloog er opnieuw een bosuil uit de nestkast. 
In tegenstelling tot torenvalken zijn bosuilen vroege broeders en verlaten jonge bosuilen al na een 4-tal weken de nestkast. Ze gaan 
dan op takken in de buurt van de nestkast zitten en worden daarom ook takkelingen genoemd.

Jonge bosuilen in nestkast torenvalk – foto: Erik De Keersmaecker

In de bres voor de zwaluwen
Elke lente opnieuw kijken we uit naar de komst van de zwaluwen. Midden maart zagen we de 
eerste boeren-  en oeverzwaluwen terugkeren vanuit de overwinteringsgebieden in Afrika. 
Midden april was het de beurt aan huis- en gierzwaluwen, waardoor het zwaluwenlijstje terug 
compleet was. 
Samen met huiszwaluwen staan oeverzwaluwen helemaal bovenaan op ons koesterlijstje. 
De steilwand van een oude kleiput op de grens tussen gemeenten Boom en Rumst langs het 
Keibrekerspad vormt sinds enkele jaren hun favoriete broedplaats. De eerste weken van april 
vlogen ze met honderden vogels boven de kleiput en op 13 april konden we er reeds een 150-tal 
nieuwe nestgangen tellen. Steenbakkerij Wienerberger, de eigenaar van de oude kleiput werd 
meteen op de hoogte gebracht, en snel daarna ontvingen we een bericht dat het bedrijf de 
nodige maatregelen zou nemen zodat de kolonie in alle rust de broedperiode kan doorbrengen, 
waarvoor we het bedrijf erg dankbaar zijn.
Huiszwaluwen staan eveneens hoog op ons koesterlijstje en daarbij hoort ook de handen uit 
de mouwen steken. Samen met gemeente Rumst, Regionaal Landschap Rivierenland en de 
bewoners van de Rumstse centrumstraten zijn we erin geslaagd om de kolonie huiszwaluwen 
opnieuw een toekomst te geven in de dorpskern van Rumst.
Op 12 april werden we gecontacteerd door de nieuwe bewoners van een huis in het Molenveld, 
met de melding dat een natuurlijk nest van vorig jaar was afgebrokkeld en op het poepplankje 
onder de dakgoot lag. Gewapend met een lange ladder, boormachine, roestvrijstalen 
houtschroeven trokken we op 20 april naar het Molenveld voor de montage van een nieuw 
kunstnest.  
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Jonge slechtvalken voor het leven geringd

Sinds 2001 zijn slechtvalken vaste broedvogels in Schelle. Eerst in een houten nestkast, die door 
vrijwilligers van Natuurpunt tegen een 100 meter hoge schouw op het terrein van de toenmalige 
Electrabelcentrale werd geplaatst. Daarna in een roestvrijstalen nestkast, die op een hoogte van 
70-meter in een hoogspanningsmast van ELIA werd geplaatst. 
Dit jaar zaten er opnieuw 3 jonge slechtvalken in de nestkast. Vrijdag 30 april werden ze door een 
medewerker van de Ringdienst van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
geringd met een officiële ring, met daarop een uniek nummer en tevens met een grotere PVC-
ring met daarop eveneens een uniek nummer. Met een telescoop kunnen vogelkijkers de code 
op de PVC-ring aflezen en zo te weten komen waar de vogel vandaan komt en wanneer de vogel 
werd geringd.
Sinds de start van het project in 2001 zagen al 54 jonge slechtvalken het levenslicht in Schelle. Enkel 
in 2007, 2008 en 2012 was er geen broedgeval. De voorbije jaren waren de Schelse slechtvalken 
bijzonder productief, met vorig jaar 4 jongen en dit jaar dus 3 jongen.
Eind mei hebben de jonge slechtvalken de nestkast verlaten en momenteel worden ze door hun 
ouders getraind in het vangen van vliegende prooien. Die periode kan enkele maanden duren en 
vrijwel meteen daarna verlaten ze hun geboorteplek en gaan ze zwerven. Eind volgend jaar gaan 
ze dan op zoek naar een partner en een plaats om te broeden tijdens het voorjaar van 2023.
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Vlotten lokken visdiefjes en kokmeeuwen…

Elk jaar kijken we uit naar de komst van de visdiefjes, en elk jaar opnieuw zijn we in de weer om het hen op het Noordelijk eiland naar 
hun zin te maken. De voorbije maanden hebben we dan ook gewerkt aan de bouw van extra nestvlotten. Net zoals vorig jaar werden 
de nestvlotten pas midden mei geplaatst, dit na de ervaring waarbij bleek dat de meeste kokmeeuwen dan wel ergens een broedplekje 
gevonden hebben en er op de vlotten dus meer ruimte is voor de visdiefjes. Maar blijkbaar hebben een aantal kokmeeuwen een 
bijzonder goed geheugen, en hebben ze geduldig gewacht tot de vlotten geplaatst werden. Vrijwel meteen na het plaatsen van de 
nestvlotten op dinsdag 11/5 en woensdag 12/5 werden ze gekoloniseerd door kokmeeuwen. Gelukkig zijn visdiefjes erg dapper en 
alhoewel ze een paar maten kleiner zijn dan kokmeeuwen hebben ze inmiddels toch een plekje veroverd op de nestvlotten. Naar 
schatting 6 paartjes visdiefjes zitten nu op de nestvlotten en 1 paartje koos voor een broedplaats op het eilandje in de noordelijke 
plas, met 7 paartjes visdiefjes zitten we bijna aan hetzelfde aantal van vorig jaar. 

Piepklein eiland broedplaats 3 vogelsoorten

Het eilandje dat eind 2019 op voorstel van Natuurpunt door het Agentschap voor Natuur en Bos in de noordelijke plas van het Noordelijk 
eiland werd aangelegd heeft opnieuw bewezen dat het een prima broedplaats kan zijn voor grondbroeders. Op het eiland werden 
broedparen gespot van kokmeeuw (25 
paar), kluut (3 paar) en visdief (1 paar). 
En zelfs op zo’n piepklein eilandje zijn de 
verschillen in broedlocaties te zien. Zo 
nestelen en broeden de kokmeeuwen 
in het midden van het eilandje tussen 
de hoogste begroeiing, met aan de rand 
de visdiefjes en de kluten. Mits enige 
optimalisatie kan het ongetwijfeld nog 
andere grondbroeders aantrekken. 
Belangri jke voorwaarde om het 
eilandje optimaal te houden voor 
die grondbroeders is het regelmatig 
verwijderen van de vegetatie, zodat 
de bodem kaal blijft en opgroeiende 
planten vóór en na het broedseizoen 
verwijderd worden. 
Mits de gelegenheid zich voordoet, 
met als motto: elk nadeel heeft z’n 
voordeel, zoals vorig jaar met een erg 
lage waterstand, waardoor de plassen 
van het Noordelijk eiland grotendeels 
droog vallen, kan getracht worden om 
nog meer eilandjes aan te leggen.

Eilandje noordplas Noordelijk eiland met kokmeeuwen en kluten – foto: Pieter Van den Cruyce

Nestvlot grote plas Noordelijk eiland met kokmeeuwen en visdiefjes – foto: Pieter Van den Cruyce
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Leve onze natuurfotografen

Het Rupel.blad is één  van de dingen waar we trots op zijn. Inmiddels al ruim 20 jaar lang zijn we erin geslaagd om telkens 
netjes op tijd een regionaal natuurmagazine in elkaar te boksen. Geen geringe prestatie voor een klein groepje vrijwilligers, 
die daar werk van maakt.  Het Rupel.blad is in die periode ook geëvolueerd, van een zwart/wit tijdschrift naar een kleurrijk 
natuurmagazine. Het opfleuren gebeurt met foto’s van onze natuurfotografen en daarvoor zijn we hen dankbaar. Vier van 
hen stellen zich hier beknopt voor. 

Fons Van den heuvel uit Boom
Ik ben begonnen met natuurfotografie 
in 1979 en vervoegde in 1980 de pas 
opgerichte Belgische Vereniging van 
Natuurfotografen (BVNF). Hier ben ik 
gedurende 26 jaar verantwoordelijk 
geweest voor de redactie van het tijdschrift 
“Objectief". In april 2003 leverde ik mijn 
eerste omslagfoto voor het blad van 
Natuurpunt Rupelstreek. Van dan af 
heb ik regelmatig, nu maandelijks foto’s 
bezorgd ten behoeve van de lokale 
natuurbescherming, en zo ben ik één 
van de huisfotografen van Natuurpunt 
Rupelstreek geworden. Af en toe heb ik 
ook een cursus natuurfotografie gegeven, 
ook een voor kinderen. 
Samen met Hilde, mijn echtgenote heb ik 
ook een aantal projecties verzorgd op onze 
ledenvergaderingen. In de natuurfotografie 
heb ik mij niet gespecialiseerd in 
een bepaald soort dieren of andere 
levende wezens. Een geslaagde foto van 
bladluizen doet mij even veel plezier als 
die van een ijsbeer. Bij dit alles is mijn 
motivatie steeds dezelfde gebleven: het 
publiek interesseren voor de waarde 
van de natuur, een natuurvriendelijke 
attitude promoten bij fotografen, en 
tonen dat een eerlijke, interessante en 
verantwoorde natuurfotografie perfect 
kunnen samengaan. In de natuurfotografie 
zoek ik steeds naar een evenwicht tussen 
het informatieve en het esthetische aspect 
van een beeld, waarbij het doel van een 
bepaalde foto de balans eerder in de ene 
of de andere richting zal doen overhellen. 
De foto op de cover van dit Rupel.blad zou 
ik nooit meenemen naar mijn fotoclub, 
de Koninklijke fotoclub Argus uit Boom, 
terwijl een esthetisch geslaagd, maar 
minder informatief beeld wellicht geen 
plaats krijgt in dit tijdschrift. 
Een perfecte natuurfoto is natuurlijk een 
combinatie van beide aspecten, maar dat 
lukt jammer genoeg niet altijd, en dan 
moet je kiezen of je de foto maakt en 
ermee voor de dag komt of niet. You can’t 
win them all.

Karl Van Overloop uit Wintam
Vroeg of laat komt je ware aard naar boven. 
Wat begon met reizen is uitgegroeid tot 
een passie voor natuur- en vogelfotografie. 
Geïntrigeerd en gepassioneerd trok ik 

op jonge leeftijd naar verre oorden als 
Alaska, Canada, Nepal en tal van andere 
landen met ongerepte natuurgebieden. 
Jaarlijks werden de prachtige ervaringen 
gefilmd later bescheiden gefotografeerd. 
Ik merkte al snel dat fotografie een 
middel was om herinneringen vast te 
leggen die anders mettertijd zouden 
vervagen en verdwijnen.  Ik besefte dat 
eens thuisgekomen van mijn prachtige 
reizen mijn passie voor de natuur en 
de fotografie ‘on hold’ werd gezet. Op 
een dag wandelde ik op het Noordelijk 
eiland te Wintam en ontmoette er een 
man met dezelfde interesse. Hij deed 
me inzien dat je niet ver hoefde te reizen 
en liet me kennis maken met het vogels 
spotten. Sinds een 8-tal jaren gaan we 
wekelijks vogels spotten. Gaandeweg 
heb ik mijn focus verlegd van vogels 
kijken naar vogels fotograferen wat niet 
makkelijk is. In deze kleine boeiende 
fotogenieke wereld ontmoet ik steeds 
nieuwe mensen waarmee ik ervaringen 
kan uitwisselen. 
Wie meer wil weten kan via mijn website: 
www.vanoverloopkarlvogelfotografie.
com kennis maken met vogels uit binnen- 
en buitenland.  
Al het moois dat ik op foto kon vastleggen 
is in de vrije natuur genomen zonder 
hulp van professionele kijkhutten of 
voederplaatsen. Dit maakt dat er uren, 
dagen, weken, maanden en soms jaren 
overheen gingen eer er toonbare foto’s 

konden genomen worden van schuwe en/
of zeldzame vogels. Ik fotografeer met een 
full frame D4s body van Nikon en een vast 
objectief van 500mm f/4 en een statief 
van Gitzo. 

Fons Van den Heuvel 

Karl Van Overloop
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Raymond De Smet, ook bekend 
als Raydes uit Boom
42 jaar kijk ik naar vogels en ze fotograferen 
doe ik nu 18 jaar. Na een korte periode 
als digiscoper, had ik al direct door dat 
ik vooral door vliegbeelden van vogels 
begeesterd was en dat men daarvoor 
ander en beter  materiaal nodig heeft. 
Een DSLR camera met telelens, dat wou 
ik oorspronkelijk kopen, maar dat bleek 
toen echter niet haalbaar wegens te 
duur. Dan maar eerst een tussenstap 
met een zoomlens. En nu bestaan er 
supersnelle camera’s en lenzen met veel 
betere mogelijkheden en dat resulteert 
na veel oefenen in mooie resultaten. En 
nu na jaren gewerkt te hebben is er mijn 
pensioen en hoopte te kunnen reizen en 
gaan shooten tot ik pijn in de vingers had. 
Maar er kwam iets tussen wat ons allen 
treitert, ik vernoem het niet en hoop op 
een meer normale tijdsbesteding.  
Mijn werk kan je nog steeds bewonderen 
op: 
www.pbase.com/raydes
Ik hoop dat ik door mijn passie voor de 
vogels en de natuur en mijn foto’s nog 
vele mensen mag inspireren om meer te 
genieten van het moois dat de natuur ons 
gratis biedt, en als dit zo is, dan heb ik mijn 
doel bereikt.
PS: Digiscopen is foto’s nemen met een 
compact camera in combinatie met een 
telescoop

David Van den Broeck uit          
Hemiksem
Vogels, vogels, vogels…. Toen ik klein 
was telde ik vanuit het keukenraam 
alle soorten die mijn zelf gemaakte 
pindaslingers aantrok. Of noteerde ik 
minutieus om hoe laat de tortelduif haar 
nest telkens weer bezocht om haar kuikens 
te voeden. Ik kocht mijn eerste vogelboek 
op Madeira toen ik 10 was, volledig in het 
Engels, naïef denkende dat ik er zo snel 
achter zou komen welke grote roofvogels 
ik daar zag zweven. De microbe zat er dus 
van jongs af aan reeds in.
Ze werd wat verdrongen tijdens de studies 
en het studentenleven, daarna gezin 
stichten en werk.  Maar ze is de laatste 
jaren weer volledig terug. Aanvankelijk 
kocht ik mijn eerste camera om de 
kinderen beter te fotograferen, maar ik 
richtte hem even graag op de natuur 
rondom. Die camera met bescheiden 
lens bleek al snel niet goed genoeg, het 
arsenaal is dan ook aanzienlijk gegroeid 
de laatste jaren. Een echte vogelkenner 
ben ik niet, dat hoeft ook niet, je leert elke 
dag weer iets bij.  
Als fotograaf heb je het geluk om bij 
twijfel nadien te kunnen nagaan of je de 
determinatie initieel juist had. Het helpt 

als je je passie daarin kan delen met 
iemand en van elkaar kan leren.
Natuurfotografie betekent voor mij 
eveneens dat je respect moet hebben voor 
je onderwerp. Een opgeschrikte reebok, 
een vogel die door jou is gaan vliegen…  
Een mooie foto waarbij je niets verstoord 
hebt maakt hem voor mij extra mooi. 

Ikzelf haal veel plezier uit het tonen 
van mijn beelden aan mensen die hier 
minder oog voor hebben. Velen van ons 
hebben geen flauw idee van wat er zich 
dagelijks allemaal afspeelt rondom hen. 
Ik ben blij wanneer iemand me vraagt 
welk vogelboek of verrekijker ze het beste 
kopen, dan denk ik stiekem…, gelukt!
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Trektellingen voorjaar 2021                                                    
Noordelijk eiland Wintam 

Handenvol waardevolle wetenschappelijke 
research vond wederom een dynamisch 
decor op het paviljoentje “De Narwal” op 
de noordelijke punt van het Noordelijk 
eiland. De gong die het trektelseizoen 
afkondigde, ging dit jaar op 5/2 af. Februari 
telde 8 trektelmomenten. Februari’s start 
was zacht tot de vriezeman flink aan de 
boom schudde met temperaturen tot 
-10°C, wat vorst- en sneeuwtrek opleverde. 
Eind februari schoten de temperaturen dan 
weer de hoogte in tot 17°C. Sneeuwtrek 
leverde aardige aantallen kramsvogel, 
koperwiek alsook enkele groepjes veld- en 
boomleeuwerik op. Later op de maand 
trokken de eerste ooievaars (4 ex. op 
20/2) over en begonnen ook de roeken 
aan hun noordoostelijke hunker naar 
broedsucces (max. 148 op 21/2). Diezelfde 
dag trokken ook een koppel nonnetje en 
al 1.433 vinken door. Eind februari sloegen 
ook de eerste grutto’s, witgatjes, wulpen, 
goudplevieren, scholeksters, watersnippen 
en kieviten de deur achter zich dicht 
richting noord. Vermeldenswaard zijn 
ook het trio barmsijzen op 25/3. Ook de 
aanwezigheid van zwartkopmeeuwen 
stijgt exponentieel wanneer februari de 
fakkel aan maart doorgeeft.  
Maart leverde, naast koelkastweer, wind 
op uit noord tot zuidwest. We bezochten 
de Narwal 14 maal. Intrigerend was een 
derde kalenderjaar geelpootmeeuw 
die op 7/3 op het slik hapjes nam uit 
een aangespoelde Europese meerval. 
Na controle van de ringgegevens bleek 
de vogel als kuiken geringd te zijn aan 
de Neuenburger See in Zwitserland op 
29/5/2018.  
Op 15/3 werd een zwarte ruiter opgemerkt. 
De eerste bruine kiekendief beet de 
spits af op 19/3. Een zomertaling deed 
hetzelfde op 23/3. Een fraai aantal van 
106 brandganzen slingerde noordwaarts 
op 22/3. De eerste kleine plevieren 
trokken pas op 24/3 door, met een nieuw 
dagrecord van 5 ex. op 30/3. De eerste 
gele kwikstaart was op 28/3 mooi op tijd. 
Blauwe kiekendieven trokken noord op 
28/3 en 29/3. Hetzelfde deden 4 solitaire 
bruine kiekendieven in het spoor van de 
eerste boeren- en oeverzwaluwen op 
29/3. Drie kluten en een kleine zilverreiger 
draaiden op 31/3 de kalender op april. 
April ging dit jaar de analen in als 
de koudste in 35 jaar. We telden 12 
telpostbezoeken, 1/4 stond garant voor 
de eerste regenwulp en lepelaar. Ook 
weer een duo barmsijsjes. Graspiepers 
nemen zienderogen toe naarmate deze 

maand wegtikt. De temperaturen plaatsen 
helaas een klemvaste kurk op de migratie. 
We zijn pas 24/4  wanneer Karel een 
visarend, beflijster en hop onderschept. 
Voor deze laatste is het dag op dag 16 
jaar geleden dat deze zuidelijke soort zijn 
fraaie pluimen nog eens op het Noordelijk 
eiland showde! Die dag laten ook de eerste 
gierzwaluwen, bos- en groenpootruiters, 
koekoek en visdief hun vogelstrepen 
fluweelzacht tegen het wervelend blauwe 
heelal uiteenspatten. Op 25/4 merkt Karel, 
12 jaar na de eerste, een rouwkwikstaart 
op. Ook splijten de eerste dwergmeeuwen 
en oeverlopers noordwaarts. 
Mei leverde vijf trektelogenblikken op. 
Op 1/5 trok de derde zeearend voor de 
telpost langs. Op 8/5 volgden de tweede 
visarend en eerste zwarte stern van het 
seizoen. Oeverlopers vlogen zich naar 
een nieuw dagrecord (31 ex.). Het eerste 
duo wespendieven en zwarte wouwen 
beloofden een idyllisch vakantiekaartje Tekst: Wouter Van Assche – Vogelwerkgroep Rupel

op te sturen toen ze op 9/5 passeerden, 
10/5 leverde nog een zwarte wouw op en 
werd het trektelvoorjaar aan de ketting 
gelegd. 
Het afgelopen voorjaar zal in onze heugenis 
vooral als ‘koud’ blijven hangen. Voorts 
werd de  kaap van 4.500 trekteluren 
gerond. We staan terug paraat eind juli 
voor de uittocht van de gierzwaluwen. 
Nadien vanaf eind augustus wanneer 
ooievaars, wespendieven, boompiepers en 
gele kwikstaarten alweer een nieuw najaar 
uit de cadeauverpakking springen. 

Elkeen die eens wil proeven van het trektellen, 
kan terecht op www.trektellen.nl en doorklikken 
naar ‘Noordelijk eiland – Wintam’. Steeds 
welkom op de trektelpost!  
Vaste trektellers Trektelpost Noordelijk eiland 
zijn: Wouter Van Assche, Karel Boey en Kris De 
Keersmaecker.

Geelpootmeeuw HD581 bij kadaver Europese meerval - foto: Wouter Van Assche
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Wordt 2021 het jaar van de revival van de torenvalk?
Reeds 25 jaar lang werken vrijwilligers van 
Natuurpunt voor de torenvalk, het is dan 
ook een prachtige roofvogel. Om redenen 
die nog steeds niet helemaal duidelijk zijn 
zagen we het aantal broedparen echter 
jaar na jaar achteruitgaan. 
Net zoals andere valkensoorten bouwen 
torenvalken geen eigen nest, maar kiezen 
ze doorgaans voor een oud kraaien- 
of eksternest, of een nis of holte in 
een gebouw of boom als broedplaats. 
Torenvalken kunnen geholpen worden 
door het plaatsen van nestkasten, met op 
de bodem een dikke laag oude braakballen. 
Nestkasten worden bij voorkeur aan een 
bosrand geplaatst, met zicht op het open 
landschap of in een alleenstaande boom. 
Torenvalken zijn jagers van het open 
landschap, waar ze voornamelijk op 
muizen jagen. Hun favoriete jachtmethode 
bestaat erin dat ze bijna stilstaand boven 
een weiland, akker of wegberm zweven, 
daarbij haarscherp onder hen kijkend naar 
een potentiële prooi. De plek waar ze 
naar een prooi zoeken wordt niet zomaar 
lukraak gekozen, torenvalken zijn in staat 
om de voor de mens onzichtbare sporen 
van muizenurine in het landschap te zien 
en waar er sporen van urine zijn, moeten 
er muizen zijn.
Vorig  jaar  stond de tel ler  na de 
nestkastcontroles in Klein-Brabant en de 
Rupelstreek op 8 bewoonde nestkasten, 
waarvan 6 in Klein-Brabant en 2 in de 
Rupelstreek, met in de Rupelstreek nog 

een extra paartje, dat sinds enkele jaren 
in de holte van een afgebroken tak in een 
hoge populier broedt. 
De voorbije winter werd verder gewerkt 
aan het plaatsen van extra nestkasten, op 
plaatsen in geschikt torenvalkengebied, of 
het verplaatsen van nestkasten naar een 
meer geschikte omgeving en het lijkt erop 
dat dit werk geloond heeft. 
In Klein-Brabant zijn 2 nieuwe nestkasten 
bewoond, waardoor het aantal broedparen 
er naar 8 stijgt, en in de Rupelstreek zijn 
eveneens 2 nieuwe nestkasten bewoond, 
net zoals een nestkast in de Reukens 
in Aartselaar, die verplaatst werd naar 
een betere locatie, waardoor het aantal 
broedparen tot 6 stijgt. 
Jonge torenvalken die in een nestkast 
geboren worden krijgen als ze ongeveer 

3 weken oud zijn een wetenschappelijke 
ring aan één van hun poten. Elke ring heeft 
een uniek nummer, dat bijgehouden wordt 
in de databank van het Koninklijk Instituut 
voor Natuurwetenschappen. 
Zodra de jonge torenvalken uitvliegen, 
moeten ze leren jagen, de oudervogels 
helpen hierbij.  Zodra de jongen het jagen 
onder de knie hebben, moeten ze op zoek 
naar hun eigen territorium. Meestal is dat 
ergens in de buurt, torenvalken die hier 
worden geboren blijven meestal hun hele 
leven in de Lage Landen. 
Voor hen dus geen lange tocht naar het 
zuiden.

Tekst: Erik De Keersmaecker

Nestkast torenvalk in de Reukens – foto: Erik De Keersmaecker Ringen jonge torenvalken – foto: Hilde Janssens
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Fietstip 
FIETSTIP: Vogelrijk Scheldeland

Deze fietstip leidt je langs kilometerslange dijken in Klein-Brabant en het Waasland met soms spectaculaire zichten 
op de Schelde. Je fietst eveneens langs beide oevers van de prachtige Durme, onderweg ontmoet je prachtige 
natuurgebieden, en indrukwekkende vogelkijkgebieden. 
Veerboten brengen je heen en later weer terug over de Rupel en de Schelde. Stap op je fiets en ontdek de beste 
plekjes. De nummering van de route start aan het Noordelijk eiland. Startplaatsen voor deze vogelrijke fietstocht zijn de 
veersteiger aan de Rupel in Schelle en een parking bij het Callebeekveer in Hemiksem.

1. Noordelijk eiland
Watervogels, steltlopers, meeuwen, 
sternen, rietvogels en roofvogels, je 
vindt ze allemaal op het Noordelijk 
eiland en doorgaans zijn ze ook goed te 
bekijken. Op de Rupel- en Kanaaldijk zijn 
er meerdere goede vogelkijkplaatsen. In 
overleg met het ANB heeft Natuurpunt 
Rupelstreek verschillende projecten 
lopen op het Noordelijk eiland. Het 
onderhoud van takkeneiland en het 
plaatsen van nestvlotten op de grote 
plas, en het onderhoud van het eilandje 
in de noordelijke plas zijn er enkele van. 
Werkmomenten tijdens de winter zorgen 
ervoor dat de plassen van het Noordelijk 
eiland goed bekijkbaar blijven.     

2.De narwal van Wintam
Het paviljoentje op de strekdam van het 
Noordelijk eiland nodigt je uit om een 
tentoonstelling over de narwal van Wintam 
te bekijken. En als stevig toemaatje lees 
je er meteen ook het verhaal van de 
bruinvissen tijdens de lente van 2013, de 
terugkeer van zeezoogdieren zoals grijze 
en gewone zeehond, die gewoon hun 
prooien volgen en dat zijn de vissen in 
de Schelde en de Rupel, met daarbij ook 
de legendarische meivissen of finten. Het 
dakterras van het paviljoentje wordt door 
de trektellers van Trektelpost Noordelijk 
eiland gebruikt als kijkpunt tijdens de 
voorjaarstrek. Tijdens de periode van de 
najaarstrek verhuizen de trektellers naar 
een bank op de Rupeldijk.

3. Oudbroek-Schellandpolder
Voorbij restaurant Groenendijk kijk je 
naar de Oudbroek- en iets verder naar 
de Schellandpolder. Het landschap van 
beide polders werd in 2010 erkend als 
één van de veertien officieel erkende 

stiltegebieden in Vlaanderen. Dat toont 
meteen aan hoe zeldzaam plaatsen 
geworden zijn waar het echt stil is in 
Vlaanderen, op natuurlijke geluiden na. In 
het kader van het geactualiseerde SIGMA-
plan worden beide polders ingericht als 
overstromingsgebied.

4. Scheldeschorren
De rietlanden in de Scheldeschorren 
aan de Notelaer worden om de 3 jaar 
gemaaid, dit om te vermijden, dat wilgen 
er dominant worden en het riet verdwijnt. 
Tijdens de zomer is het stil in het schor, af 
en toe wordt de stilte onderbroken door 
de explosieve zang van de Cetti’s zanger. 
Dat verandert helemaal tijdens de lente: 
blauwborstjes, bosrietzangers en kleine 
karekieten zingen dan vanuit het schor. In 
het struweel hoor je dan het ganse palet 
aan struweelvogels, met zwartkoppen en 
tuinfluiters als opmerkelijkste soorten.

5. De Bunt
Via het veer Weert/Driegoten ben je 
nu aan de andere oever van de rivier. 
Een plek met heel wat horeca, onder 
de dakgoten van één van de restaurants 
woont een kolonie huiszwaluwen. Bij 
je terugrit langs de Scheldedijk splitst 
het pad en volg je het onverharde pad 
bovenop de nieuwe ringdijk. Momenteel 
wordt er volop gewerkt aan het nieuwe 
overstromingsgebied de Bunt. Halverwege 
de ringdijk moet je wel even opletten, 
bij een werfweg doorheen de dijk. Terug 
bovenop de ringdijk heb je een prachtig 
zicht op de natte weilanden van de Bunt. 
Galloway-runderen van Natuurpunt zorgen 
er voor de begrazing. Onderaan de dijk zie 
je enkele plasjes, doorgaans vertoeven 
daar enkele watersnippen.

6.De schorren langs de Durme
Hier kijk je naar een stevige brok oernatuur, 
eeuwenoude zoetwaterschorren langs een 
rivier, die een  stevige opknapbeurt kreeg 
door het uitbaggeren van de middenloop 
van de rivier, waardoor de getijdenwerking 
weer volop z’n werk doet en er onder 
meer voor zorgt dat er in het Klein Broek 
opnieuw getijdenwerking is, met in- en 
uitstromend rivierwater.  

7.Groot Broek/Klein Broek
De plas van het Groot Broek die goed 
bekijkbaar is vanaf het smalle pad op de 
Meulendijk is momenteel één van de beste 

vogelkijkplaatsen in het rivierenlandschap 
langs de Schelde en de Durme. Je kan er 
onder meer lepelaars spotten, mogelijk 
hebben ze er dit jaar zelfs voor het eerst 
gebroed, en dat geldt misschien ook wel 
voor de schuwe purperreiger. In het Klein 
Broek stroomt er nu dagelijks Durme-
water in en uit, dat levert een mooi 
plasdraslandschap op, wat een enorme 
aantrekkingskracht heeft op watervogels 
en steltlopers.   

8. Tielrode Broek
Het Tielrodebroek is één van de oudste 
potpolders, en werd dus ingericht in een 
periode dat enkel gedacht werd aan het 
bouwen van overstromingsgebieden 
in functie van veiligheid en landbouw. 
Het weidse landschap van het Tielrode 
Broek krijgt nu langzamerhand een 
natuurtoekomst als weidevogelgebied. Tot 
voor een 10-tal jaar was dit nog één grote 
troosteloze maïsakker, langzaam maar 
zeker verdwijnen de percelen waar maïs 
geteeld wordt en wordt het omgevormd 
tot een soortenrijk grasland. Een oude 
jagers hoogzit werd al ingericht als een 
nestplaats voor kerkuil.  

9. Rupelmondse kreek
Een van de mooiste natuurmomenten 
die je ontmoet tijdens je fietstocht is de 
Rupelmondse kreek. De kreek ontstond in 
1715, samen met de Bazelse en Kruibeekse 
Kreek, na een dijkbreuk.Neem de tijd om 
de kreek te bekijken, een picknickbank 
nodigt je uit voor een rustig moment. In de 
kreek kan je wel enkele futen, dodaarsen 
en enkele aalscholvers spotten.

De narwal van Wintam – foto:  Steven Roels

Klein Broek – foto: Erik De Keersmaecker
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Fietstip 

10. Polder van Rupelmonde
Via het kasseiwegje, met links en rechts 
elzenbroekbossen bereik je een plek 
met een prachtig zicht op de polders van 
Rupelmonde. Hier werd vorig jaar gewerkt 
aan de bouw van een nieuw landschap, 
met het graven van lange brede ondiepe 
poelen, afgezoomd met lage dijken. 
Dit nieuwe landschap werkt als een 
magneet op watervogels en steltlopers. 
Op de achtergrond kijk je naar natte 
graslanden en grachten afgezoomd met 
brede rietstroken. In de graslanden grazen 
regelmatig reeën. Visvriendelijke stuwen 
zorgen ervoor dat vissen hier kunnen 
migreren tussen de Schelde, de kreken 
en grachten van de elzenbroekbossen. 
De graslanden worden jaarlijks één keer 
gemaaid en vanaf het najaar tot het 
vroege voorjaar vormen ze een decor 
met honderden overwinterende ganzen, 
eenden en steltlopers, zoals wulpen.   

11. Fasseit
Hier kreeg de Schelde opnieuw vrij spel. 
Dagelijks spoelt met hoogtij Scheldewater 
het gebied in, met laagtij liggen dan weer 
grote slikplaten bloot, die werken als een 
magneet op bergeenden, krakeenden, 
wintertalingen, kieviten en wulpen.

12. Benedenvliet
Stop even op de afsluitdijk van de 
Benedenvliet. Bergeenden, wintertalingen, 
krakeenden en kuifeenden zijn er goed te 
bekijken. Met wat geluk zie je een ijsvogel 
voorbijflitsen. Ook de grote gele kwik 
vertoeft graag langs de Benedenvliet, 
altijd op zoek naar kleine insecten op 
het wateroppervlak. Via de Maaielei 
en de Laardreef fiets je verder naar je 
vertrekplaats aan de parking van het 
Tolhuis.

Lengte fietstocht 43,5 km

Start 
Veersteiger Rupeldijk, einde Tolhuisstraat 
Schelle

Alternatieve startplaats 
Scheldedijk ter hoogte Callebeekstraat 
Hemiksem 

Alternatieve routes
Op de fietskaart zijn er enkele alternatieve 
routes aangeduid, onder meer omheen het 
Noordelijk eiland, met uitzondering van de 
doorsteekstrook tussen de Rupeldijk en de 
Kanaaldijk verhard. De alternatieve routes 
omheen het Groot Broek, Klein Broek en 
de overloopdijk omheen de polder van 
Rupelmonde zijn onverhard.

Berijdbaarheid fietspaden
Met uitzondering van het onverharde pad op 
de ringdijk langs den Bunt, rij je altijd over 
geasfalteerde wegen.

Veerboten Schelle/Wintam en 
Weert/Driegoten
April/september (weekdagen): vaart elk uur 
en half uur tussen 7u en 20u 
Oktober/maart (weekdagen): vaart elk uur 
en half uur tussen 7u en 18u    
Vaart niet om 12u30 en op zaterdag en 
zondag, eerste vaart om 9u

Veerboot Bazel/Hemiksem
Afvaart veerboot kant Bazel, tijdens de 
namiddag op het uur en het halfuur.
Tijdens weekdagen laatste afvaart om 
22u45, zaterdagen, zon- en feestdagen om 
22u30.

Maatregelen omtrent Corona op de 
veerboten!
Draag steeds een goed mondmasker, geen 
bandana of een sjaal.
En dat ook terwijl je wacht op de veersteiger 
en op de veerboot.
Hou zoveel mogelijk afstand ten opzichte van 
de andere passagiers.
Op de veerboot Bazel/Hemiksem mogen er 
maximaal 35 passagiers aan boord.

Parkeren
Parking Tolhuis (Rupeldijk) of parkeerstroken, 
einde Tolhuisstraat Schelle.
Parkeren einde Callebeekstraat of parking 
Scheldestraat/Schelde-oever Hemiksem. 

Eten en drinken
Langs de fietsroute zijn er diverse plaatsen 
met horeca, onder meer aan de Driegoten, 
in  Temse,  Rupelmonde,  omgeving 
Callebeekveer en aan het Tolhuis.

Picknickplaatsen
Langs de f ietsroute zi jn er diverse 
picknickplaatsen.

Tip
Een verrekijker en een fototoestel meenemen 
is een aanrader!

Link Routeyou: 
http://bit.ly/NPRS-VS

Tekst: Erik De Keersmaecker – Natuurpunt Rupelstreek
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Een virtueel stapje in het natuurgebied                    
Maaienhoek in Schelle…

Net zoals vorig jaar, blijkt 2021 ook weer 
een mooi jaar te zijn voor Maaienhoek. In 
het begin van het jaar werden er enkele 
karweien uitgevoerd die al lang op de 
planning stonden. Naast het wandelpad, 
ter hoogte van het rietveld, werd de 
prikkeldraad verwijderd. Die had geen 
enkele functie meer en de prikkeldraad 
vormde een risico voor uilen. Vroeger 
werd Maaienhoek begraasd door twee 
Galloway-runderen. Die werden na een 
aantal jaren verplaatst naar Walenhoek 
in Niel. De prikkeldraad die nog aanwezig 
was had oorspronkelijk de functie om de 
runderen uit het unieke rietveld te houden, 
toen nog in ontwikkeling. Ondertussen ligt 
het rietveld er verwilderd bij, maar daar 
werd eerder al een deel van gemaaid. Als 
gevolg daarvan, ontstonden er drassige 
stukken in het gemaaide stuk. Meermaals 
zaten er watersnippen in verstopt, vooral 
gedurende de periode dat onze waterlopen 
er bevroren bij lagen. Momenteel groeit het 
nieuwe riet volop. 
Een van de poelen werd helemaal opgekuist. 
De kleinste poel die naast de grote vijver 
ligt, was helemaal dichtgegroeid met 
wilgentakken. Als een wilgentak afbreekt 
en op de grond terechtkomt, hebben wilgen 
het vermogen om hun plantendelen te 
blijven voorzien van voedingsstoffen. Dat 
geeft dat wilgen op een korte tijd heel wat 
oppervlakte kunnen inpalmen. Een nadelig 

gevolg daarvan is dat er minder zonlicht 
in de poel komt, wat dan weer nadelig is 
voor plantengroei in je waterpoel. Dat is 
dan weer nadelig voor de amfibieën en 
vissen. Heel de oever werd uitgedund en 
de resultaten daarvan zijn sterk zichtbaar. 
De waterplanten groeien bijzonder goed. 
Een belangrijk biotoop voor amfibieën werd 
hierdoor hersteld. 

Goed nieuws uit de bosuilennestkast! Vorig 
jaar werd er een nestkast opgehangen 
en vrijwel meteen daarna heeft een 
bosuilkoppel de kast geclaimd. Daar zaten 
nu uilskuikens in. Je hoorde ze bij schemer 
roepen en na een tijdje kwam er ook een 
uilskuiken piepen. Nog iets later verlieten 
twee kuikens de nestkast. We zaten toen in 
een periode van veel regen. Eén van de twee 
kuikens haalde het wellicht niet. Het andere 
kuiken zat overdag veilig in de berkenbomen 
rondom de nestkast. 
Voor het eerst koos ook een sperwerkoppeltje 
Maaienhoek als broedterritorium. De verste 
uithoek van het gebied wordt bewust 
vermeden tijdens een bezoek. Die hoek 
vormt een rustplek voor heel wat dieren. 
Vooral de reeën vertoeven daar tijdens 
de dag. Het jonge sperwerkoppeltje werd 
toevallig betrapt met een cameraval 
wanneer ze hun liefde voor elkaar niet 
meer konden bedwingen. Daardoor wisten 
we al dat er hoogstwaarschijnlijk wel een 

nest in de geburen moest zijn. De sperwers 
zelf werden ook opmerkelijker vaker in het 
gebied gezien. Tijdens de controle van de 
camera, werd het nest ontdekt. Hoeveel 
jongen er uiteindelijk zijn uitgekomen, is 
niet geweten. De nestplaats heeft alle rust 
gekregen. 

Nee, het is nog niet gedaan hoor. In het 
voorjaar werd er een nestkast voor een 
torenvalk gebouwd. Die hangt nu aan een 
boom in het gebied. Tijdens het ophangen 
van de kast, passeerde een vos de talud die 
naast de “torenvalken-boom” loopt. Een 
moedervos op pad, midden op de dag en 
in april? Dat wil zeggen vossenwelpjes! Ook 
op de wildcamera passeerde diezelfde vos 
geregeld overdag. Uiteindelijk bleek er ook 
een vossenburcht aanwezig te zijn. Op een 
keer passeerden 8 (!) welpen de camera. 
Bijzonder is dat het sperwernest vlak boven 
de vossenburcht was. Bijgevolg hadden de 
vosjes natuurlijk ook alle rust. 
Maaienhoek zou geen Maaienhoek zijn, 
zonder een drachtige ree. Ook dit jaar 
maakte de camera opnieuw beelden van 
een drachtige ree. Op dit moment is er nog 
geen kalfje gespot geweest. De solitaire 
bok - de ‘baas’ van het territorium - is een 
nieuwe ree die sinds dit jaar geregeld in 
Maaienhoek vertoeft. Een groot, zwart 
individu die ook vaak in de polders wordt 
gezien. Machtig beest!

Bosuil in Maaienhoek - foto: Yente De Maesschalck 

Yente De Maesschalck – mede-conservator Maaienhoek
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Operatie Vernatten succesvol afgerond in                      

natuurgebied Kelderijlei in Schelle
Als conservator van het gemeentelijk 
natuurgebied Kelderijlei was ik al een 
hele tijd aan het brainstormen over de 
waterhuishouding in dit natuurgebied. 
Het was namelijk zo dat de laatste twee 
jaar de poelen in het natuurgebied  bijna 
jaarrond droog stonden, ook na een 
fikse regenperiode stonden ze daarna 
vrij snel terug droog. Een fenomeen 
dat we de laatste jaren in andere 
natuurgebieden beheerd door Natuurpunt 
ook waarnemen. Het effect van een lage 
grondwaterstand.
Aan de andere kant was het me in 
de winter van 2019-2020 opgevallen 
hoeveel massa's regenwater er na een 
regenperiode via de gracht  langsheen 
het natuurgebied direct naar de riolering 
loopt. Regenwater ook afkomstig van de 
hoger geleden weilanden grenzend aan 
het natuurgebied, weilanden die werken 
als een spons.
In de loop van januari dit jaar hebben we 
een terreinbezoek gepland samen met de 
technische dienst van gemeente Schelle 
om de situatie ter plaatse eens te bekijken. 
Conclusie was om het regenwater van de 
gracht gecontroleerd af te leiden naar 
de poelen in het natuurgebied door een 
beperkte technische ingreep. 
Het plaatsen van een regelbaar schot in 
de gracht zodat  het water kan afgeleid 
worden naar de poel met een minimum 
aan graafwerken. Op deze plaats liep in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw overigens 
een gracht doorheen het gebied, de sporen 
daarvan waren nog duidelijk te zien.
 Hiermee hoopten we meerdere vliegen in 
één klap te slaan, de poel wordt gevoed 
met meer regenwater, wat de kansen 
vergroot voor de terugkeer van kikkers 
en amfibieën en we houden een heel pak 
water vast, dat niet snel naar de riolering 
wordt afgevoerd. De poelen van het 
natuurgebied kunnen dan werken als een 
retentiegebied. Zo leveren we ook een 
kleine bijdrage aan het verhogen van de 
grondwaterstand.
Begin april werd door de technische dienst 
eerst een regelbare stuw op de gracht 
geplaatst.
Op zaterdag 24 april werden door mijn zoon 
Thomas, werkzaam als gespecialiseerd 
kraanman bij de professionele terreinploeg 
van Natuurpunt, graafwerken uitgevoerd 
om de verbinding van de gracht naar de 
poelen zo optimaal mogelijk te maken. 
Hierbij werd ook rekening gehouden met 
het wandelcomfort van de bezoekers van 
het natuurgebied. Hiervoor werd ons 

door gemeente Schelle een kraan ter 
beschikking gesteld.
Hierbij mijn welgemeende dank aan 
gemeente Schelle voor hun medewerking 
en aan mijn zoon Thomas voor het profes-
sioneel graafwerk.
De groene kikkers lieten zich vanaf half mei 
opnieuw horen en zien in de grote poel. 
Ook hebben eenden de grote poel terug 
ontdekt en na afloop van de graafwerken 
nam ik zelfs een grote gele kwikstaart  waar 
aan de oever van de grote poel, driftig op 
jacht naar insecten. De regenperiode eind 
mei leverde al meteen de eerste test op, 
dam lekte niet, de poelen liepen mooi in 
elkaar over gevoed door het regenwater 

van de afgetakte gracht. Met als orgelpunt 
terug dikkopjes in de grote poel, de natuur 
herstelt zich hier behoorlijk snel !
Ondertussen zijn ook de afspraken 
gemaakt met de technische dienst van 
gemeente Schelle voor de aanleg van een 
loopbrug over de verbindingsgeul van de 
gracht naar de poelen: dit kan alleen maar 
het wandelcomfort van de bezoekers van 
het natuurgebied ten goede komen !
Weer een mooi staaltje van samenwerking 
tussen onze Natuurpunt-afdeling en 
gemeente Schelle, deze maal in het teken 
van: Water voor Later!

Tekst: Francis Mertens – conservator natuurgebied 
Kelderijlei Schelle

Graafwerken door Thomas – foto: Francis Mertens

Regelbare stuw op gracht – foto: Francis Mertens



14 Oproep aan de gemeente Aartselaar: 
Treedt toe tot de Statiegeldalliantie …  een belangrijke stap in de                   

aanpak van het zwerfvuil !
Reeds in de zomer van 2018 adviseerde 
Natuurpunt Aartselaar samen met de 
Milieuadviesraad aan de gemeente om toe 
te treden tot de Statiegeldalliantie: steden, 
gemeenten, bedrijven en organisaties 
verenigen zich in de Alliantie en vragen 
dat de regering snel statiegeld invoert op 
blikjes en alle plastic flessen.
De Adopteer een berm-acties en de inzet 
van Rupeltornado’s en gemeentepersoneel 
om het zwerfvuil in het gemeentelijk 
patrimonium te ruimen, lopen al meerdere 
jaren, jammer genoeg uit pure noodzaak. 
Als Natuurpunt ruimen we 5 maal per jaar 
de bermen in de Cleydaellaan (vanaf de 
verkeerslichten aan de Groenenhoek tot de 
grens met Hemiksem) en we zuiveren ook 
het natuurgebied Cleydaelhof (eigendom 
van ANB). Hoe enthousiast we ook zijn, het 
is dweilen met de kraan open. 
In  2018 wenste het  Aartselaarse 
gemeentebestuur niet in te gaan op 
onze verzuchting om toe treden tot 
de Statiegeldalliantie, alhoewel op dat 
moment al meer dan twintig Vlaamse 
steden zich hadden aangesloten, naast 
tientallen gemeenten. In onze meer nabije 
omgeving spraken in 2018 reeds heel 
wat gemeenten zich uit voor statiegeld: 
Boechout, Boom, Bornem, Edegem, 
Hemiksem, Hove, Kontich, Mortsel, Puurs 
en Schelle.
De gemeente antwoordde:
 “Statiegeldalliantie: Het gemeentebestuur 
wenst in deze materie voorlopig nog geen 
standpunt in te nemen, vooraleer de 
Vlaamse regering - tot wiens bevoegdheid 
deze materie behoort- een beslissing ter 
zake heeft genomen.”
Natuurpunt Aartselaar heeft zich als 
vereniging WEL ingeschreven als partner 
van de Statiegeldalliantie, samen met 

enkele andere lokale verenigingen, zoals 
VELT, ….

Intussen zijn we drie jaar verder. 
Corona heeft de mensen meer de natuur 
doen ontdekken. Een goede zaak, ware 
het niet dat ook het buiten vertoeven 
ertoe geleid heeft dat het zwerfvuil in 
wegbermen en in natuurgebieden enorm 
gestegen is. 
Ook de gemeente Aartselaar liet onlangs 
nog weten welke grote hoeveelheden 
“vuilnis” ze wekelijks moeten ophalen 
uit de gemeentelijke afvalbakken.  Maar 
we hebben allemaal ervaren dat – 
hoeveel afvalbakken je ook plaatst – het 
zwerfvuilprobleem daardoor niet opgelost 
geraakt. 
Minister Zuhal Demir stelde enige 
tijd geleden voor om de GAS-boetes 
op het weggooien van een blikje te 
verhogen van 350 euro naar 500 euro (De 
Standaard 27/2/2021). Boetes hebben 
geen ontradend effect als de pakkans 
laag is. Een blikje weggooien is in een 
seconde gebeurd. Het is veel moeilijker 
om iemand daarop te betrappen dan om, 
bijvoorbeeld, een auto te spotten die een 
halfuur verkeerd geparkeerd staat. Of de 
boete nu 500 of 1.000 euro is, dat maakt 
geen verschil.
Daders identificeren is arbeidsintensief 
en duur. Een verkeerd geparkeerde 
auto heeft een nummerplaat. Maar 
niemand hangt zijn naamkaartje aan 
een weggegooid blikje. Zo riskeert de 
Vlaamse belastingbetaler dubbel te 
betalen: eenmaal voor de werkuren 
van politieagenten die camerabeelden 
analyseren. En een tweede keer voor 
de opruimkosten die blijven stijgen tot 
statiegeld wordt ingevoerd. Boetes en 

charters zullen de hoeveelheid zwerfafval 
niet doen dalen. En al zeker niet met de 
8.600 ton die nodig is om het doel te halen. 
(Uit De Standaard 1/4/2021)

De tijd is rijp om opnieuw als overheid 
ernstig na te denken over het invoeren 
van statiegeld. Trouwens, zowel het 
Brusselse als het Waalse gewest schreven 
in 2019 statiegeld in in hun respectievelijke 
regeerakkoorden. De regeringen hebben 
hun intenties nog niet geconcretiseerd, 
maar de afgelopen maanden blijkt er toch 
wat schot in de zaak te komen. 
We hopen dat ook Vlaanderen de weg 
naar statiegeld wil inslaan.

De Statiegeldalliantie  lanceerde het 
voorbije voorjaar een positieve campagne, 
genaamd “Yes We Can!”.  Onder dat 
motto tracht de Alliantie zoveel mogelijk 
partners en vooral politici te motiveren 
om snel werk te maken van de invoering 
van statiegeld, ook in Vlaanderen. In vele 
Europese landen wordt dit systeem met 
succes gehanteerd.

Als Natuurpunt Aartselaar schreven we 
in op de “Yes We Can”-campagne. Je kan 
hierbij  ons campagnebeeld vinden met de 
Aartselaarse molen op de achtergrond. 

We vragen aan de Gemeente Aartselaar 
om de Statiegeldalliantie mee te 
onderschrijven: een stap die intussen 
twee op drie steden en gemeenten hen 
voorgedaan hebben.

27 mei 2021
Namens Natuurpunt Aartselaar
Ria Thys

PS: 
Op de Milieuraad van juni 
bracht Natuurpunt Aartselaar 
de Statiegeldalliantie opnieuw 
ter sprake. Met uiteraard de 
vraag tot toetreding tot de 
Alliantie. Dit zou een stap in 
de goede richting betekenen 
om van Aartselaar  een 
“Aangenaam Aartselaar” met 
minder zwerfvuil te maken.
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Monitoring zoogdieren in de Reukens

Zitten er zoogdieren in de Reukens? Soms zien we een vos. En uiteraard zitten er muizen. Maar we wilden toch 
een beter beeld krijgen van het voorkomen van zoogdieren in de Reukens. 

Zoogdieren zijn schuw en hebben meestal een nachtelijk leven. Je 
ziet ze dus zelden. Een zoogdier waarnemen is dus een geduldzaak. 
Of je kan de techniek ter hulp roepen. We deden een jaar lang 
een monitoring in de Reukens. Dit liep van 1 juni 2019 tot 15 juli 
2020. 
Daarom plaatsten we met toelating van gebiedsbeheerder ANB 2 
cameravallen. Deze worden geactiveerd door beweging en warmte. 
Een bewegend zoogdier of vogel triggert de camera. Deze maakt 
dan een filmpje van 20 sec. De camera’s namen duizenden filmpjes 
op, die alle geanalyseerd dienden te worden. 
Het bekijken van de filmpjes en verwerken van de verkregen 
informatie nam maanden in beslag. 

We registreerden egel, bos- en aardmuis, bruine rat, konijn, haas 
en eekhoorn. Ook grotere dieren zoals vos, steenmarter, bunzing 
en ree lieten zich verschalken.

Een volledig verslag (pdf 28 blzn) met foto's en grafieken kan je op 
onze website vinden: 
www.natuuraartselaar.be/zoogdieren/monitoring.html. 

Ook vind je er enkele van de vele filmpjes die gedurende een jaar 
gemaakt werden.

tekst: Luk Smets
foto's van cameravallen: 
vos, steenmarter, ree
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Bekijk alle activiteiten op www.natuuraartselaar.be

Agenda Aartselaar
25.07
De Reukens
VLINDERWANDELING 
Dagvlinders vormen belangrijke indicatoren 
voor de kwaliteit van ons leefmilieu. 
Helaas doen ze het lang niet zo goed en 
gaan veel soorten achteruit. Om dit te 
documenteren vormen cijfers, verzameld 
door vrijwilligers een belangrijke bron 
van informatie. Daarom organiseert 
Natuurpunt elk jaar vlindertellingen. 
Bedoeling is in de loop van de maand 
juli de vlinders in je tuin te tellen. Zie de 
Natuurpuntwebsite www.vlinderweekend.
be. Via deze site kan je trouwens een gratis 
vlindergids aanvragen en allerlei tips lezen 
hoe je tuin vlindervriendelijk te maken.

Maar wij gaan vandaag traditiegetrouw ook 
eens kijken welke vlinders er in de Reukens 
allemaal hun thuis gevonden hebben. 
En natuurlijk gaan we de waargenomen 
vlinders tellen en doorgeven op de 
vlindersite.  
zondag 25 juli, van 14u tot 16u
Afspraak aan de picknickbank op het 
Reukenspad (ingang via Langlaarsteenweg 
naast nummer 89). Voorzie zonnecrème 
en zonnepet bij warm weer.  
Afhankelijk van de op dat moment 

14.09
D’ Open Plek - Aartselaar
LUDIEKE LEZING: DE NATUUR IN … 
MET JOERI CORTENS
Er was eens… een boek. Het was een 
beetje anders dan de andere boeken. 
Over een gezin dat regelmatig de natuur 
intrekt. Vol avonturen die inspireren 
en doen wegdromen. Bol van scherpe 
observaties, weetjes en inzichten in de 
natuur van de lage landen.
Nu is er een lezing. Ze is een beetje 
anders dan andere lezingen. Natuur blijft 
de groene draad, maar met een vleugje 
humor, een streepje muziek en een 
tikkeltje theater krijgen de vertellingen 
meer kleur dan een zonsondergang op 
een zwoele zomeravond.
Joeri is intussen een BV door zijn radio- 
en televisiepraatjes met heel wat 
wetenswaardigheden over de natuur, 
die hij op zijn gekende enthousiaste wijze 26.09

Cleydaellaan en                 
Cleydaelbos/Zinkval
"ADOPTEER EEN BERM" – ZWERFVUIL 
OPRUIMACTIE 
De Milieuraad van Aartselaar startte 
in 2010 met de actie “Adopteer een 
berm”. 
N a t u u r p u n t  A a r t s e l a a r  s p ro n g 
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 september, van 10u tot 
11u30
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 
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geldende veiligheidsmaatregelen, dienen 
deelnemers van 12+ een mondmasker 
mee te brengen..
Gert Verschueren is onze gids. 
Inschrijven noodzakelijk: 
Ria Thys, ria.thys@telenet.be  
of 0476/33 79 36

weet over te brengen. Een aanrader dus 
om deel te nemen aan deze lezing.
Afhankelijk van de op dat moment gel-
dende veiligheidsmaatregelen, dienen 
deelnemers een mondmasker mee te 
brengen.
dinsdag 14 september, van 20u tot 22u
Afspraak in D’ Open Plek, Baron van 
Ertbornstraat 56  Aartselaar
Deelnameprijs: 10 euro – Natuurpuntleden 
betalen 9 euro
Inschrijven noodzakelijk! 
Dit doe je via bijgevoegde link.
https://www.natuurpunt.be/agenda/
lezing-de-natuur-aartselaar-46787
Voor meer info kan je contact opnemen 
met  Ria Thys 
ria.thys@telenet.be of 0476/33 79 36
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verdwalen?
Wie heeft zin in avontuur?• 
Wie houdt van de natuur?• 

Kinderen van 4 tot 10 jaar zijn welkom 
met mama, papa, oma of opa om samen 
op speurtocht te gaan. 
Maandag 2 augustus, van 14 u tot 16 u
Start van de zoektocht om 14 u op de 
parking van Cleydaelhof, Cleydaellaan 
recht tegenover het kasteel, einde 16 u
Inschrijven is verplicht bij 
Hilde Janssens, hiljans@hotmail.com
 of 0472/81 39 98
Deelnamebedrag is 2 euro per kind, 
ter plekke te betalen. We voorzien een 
gezonde knabbel.
Stevige wandelschoenen - laarzen bij (of 
na) nat weer – best lange broek en lange 
mouwen (tekenbescherming!) 
Afhankelijk van de op dat moment 
geldende veiligheidsmaatregelen, dienen 
deelnemers van 12+ een mondmasker 
mee te brengen

Doorlopend
Zomerse wandeling in je gezins-
bubbel in het Cleydaelbos!

Met een doe-rugzak op zoek naar 
Kraakje, de eekhoorn

2.08
Op zoek naar Bollie, de bosuil 
in het Cleydaelbos

We hadden deze zoektocht naar 
Bollie, de bosuil het voorbije jaar al 
tweemaal op de agenda gezet. Maar 
het Coronavirus stak er een stokje 
voor. 
… Hopelijk wordt de derde keer de 
goede keer en kunnen we nu samen - in 
volle zomer - op zoek naar Bollie!

Wie heeft een goede speurneus?• 
Wie kan het geluid van een uil • 
nabootsen?
Wie vindt de slaapplaats van een • 
bosuil, een torenvalk, een muisje?
Wie is niet bang om in een bos te • 

Bosuil - foto: RollinVerlinde

Het latere voorjaar is traditioneel de 
periode dat we op stap gaan om bij 
een aantal boerenhoven en schuren het 
zwaluwbestand te gaan bekijken.
Jammer genoeg moeten we vaststellen 
dat er steeds minder kansen bestaan 
voor de boerenzwaluw, omdat boeren 
stoppen met hun landbouwbezigheden 
of zich omvormen naar andere bezig-
heden dan veeteelt.

Toch verheugt het ons dat er dit jaar een 
extra adres is bijgekomen. We plaatsten 
in het voorjaar 2 zwaluwnesten in een 
hoeve op de Aartselaarse Oever. De 
kunstnesten bleken nog geen bewoning 
te hebben, maar in het natuurlijk nest 
was duidelijk nestvorming aanwezig.
Op de andere plaatsen die we bezochten 
konden we meerdere nesten aantreffen: 
soms met eieren, soms met piepkleine 
kuikentjes, maar ook nesten waar de 
jongen al broederlijk en zusterlijk naast 
elkaar zaten te pronken in de nabijheid 
van hun nest. 

Het feit dat de gemeente aan de 
eigenaars waar door Natuurpunt 
bezette nesten worden aangetroffen, 
een  subsidie uitkeert, is een extra 
stimulans om moeite te doen om de 
boerenzwaluwen alle kansen te geven. 
Met dank aan de gemeente. 
Huiszwaluwen kunnen we in Aartselaar 
nergens meer waarnemen. Maar de 
gierzwaluwen doen het wel goed in 
onze gemeente. Je kan ze geregeld 
al gierend over de dorpskom en de 
woonwijken zien wentelen. Kijk er 
zeker eens naar uit, want tweede helft 
juli vertrekken deze vliegkunstenaars al 
weer naar zuidelijke oorden.

Ook de zorg voor de steenuilen is een 
werkpunt van onze afdeling. In de 
meimaand worden de steenuilkasten 
bezocht. Met de gewaardeerde onder-
steuning van de Vogelwerkgroep ARDEA 
werden 13 kasten gecontroleerd. Drie 
ervan waren bezet met in totaal 9 
nakomelingen.

Ook het kerkuilenbestand wordt 
minutieus opgevolgd. 

In de vorig jaar verplaatste torenvalkkast 
in De Reukens was het al dadelijk 
prijs: Erik van Natuurpunt Rupelstreek 
kon enkele jonge “rovertjes” komen 
ringen.

tekst : Ria Thys

Natuurpunt Aartselaar ontwierp, met 
ondersteuning van Bibliotheek Aartselaar 
en het Agentschap voor Natuur en Bos, 
een doe-rugzak voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Zij kunnen samen met hun ouders/
grootouders/… op verkenning vanaf de 
parking van het Cleydaelbos, Zinkvalstraat 
(tegenover kasteel Cleydael), Aartselaar.
Tijdens een genummerde wandeling van 
ca 2,5 km leren kinderen (en hun ouders/
grootouders) op een speelse manier de 
natuur in het Cleydaelbos ontdekken: 
heel veel leuke opdrachten, een kompas, 
loepepotje, zoekkaarten, …  helpen hen 
daarbij.
Het thema “Zomer” kan gewandeld 
worden vanaf de zomervakantie tot het 
begin van de herfst. 
De rugzak kan ontleend worden tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek, della 
Faillelaan 32 Aartselaar en dient uiterlijk 
na 1 week daar ook weer ingeleverd te 
worden. https://aartselaar.bibliotheek.be/
adres-en-openingsuren. Er zijn momenteel 
3 rugzakken beschikbaar. Meebrengen: 
stevige wandelschoenen of laarzen, best 
lange broek (teken!), pen.

Meer info: 
www.natuuraartselaar.be/doerugzak 
of doerugzak@natuuraartselaar.be

Op stap voor de bedreigde vogelsoorten in Aartselaar …

Vijf op een rij - foto Luk. Smets
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Niel
NATUUR.HUIS DE PAARDENSTAL
De Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 
221 Niel-Hellegat, of vanaf de Rupeldijk de 
wandelknooppunten 154 en 153 volgen. 
In de periode juli/september elke zaterdag 
en zondag, telkens van 14u tot 18u. Mits 
er vrijwilligers beschikbaar zijn.
Info: 0486/105.080 of
info@natuurpuntrupelstreek.be

03.07 - 07.08 - 04.09
Schelle
VOGELS KIJKEN OP HET NOORDELIJK 
EILAND
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel 
maken elke eerste zaterdag van de 
maand een vogelkijkwandeling rond 
het Noordelijk eiland. De wandelafstand 
bedraagt 4 km, het tempo is dus laag en 
men krijgt dan ook ruim de tijd om de 
vogels te bekijken.   
zaterdag 3 juli, 8u50 tot 12u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde 
Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u en 
veerboot terug om 12u.
Volgende datums: 7 augustus en 4 
september 
Meld vooraf je deelname: 
debacker-vanlinden@telenet.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

17.07 – 18.09
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. 
zaterdag 17 juli, 8u30 tot 12u 
B i j e e n ko m s t  ke r k  H . H a r t  ( A 1 2 ) 
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.
Meld vooraf je deelname: 
debacker-vanlinden@telenet.be
Volgende datum: zaterdag 18 september 
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

29.07 
Hemiksem/Kallo/                 
Verrebroek/Kieldrecht/Doel
VOGELKIJKFIETSTOCHT NATUUR-
GEBIEDEN LINKEROEVER
Deze keer, goede keer? Als het weer nu 
geen spelbreker is moet het lukken. 
De Waterbus brengt ons tot bij halte 
Zwijndrecht en enkele kilometers verder 
start het vogels kijken aan de Broedvlakte 
Zwijndrecht, het Groot Rietveld en de 
Rietmoerassen bij Kallo, daarna is het 
tijd voor de picknick in een cafeetje in 
Kallo.
Na de middag staan Drijdijck, Putten 
West en Putten Weide, Prosperpolder 
Zuid, Prosperpolder Noord, de Schorren
van den Ouden Doel, het Paardenschor 
en Doelpolder Noord op het vogelkijk-
menu. 
Na het vogelkijkmoment bij Doelpolder 
Noord volgt er nog een 15 km lange 
fietstocht door het havengebied naar 
halte Liefkenshoek, waar we de Waterbus 
nemen richting het Callebeekveer. 
De totale fietsafstand bedraagt 45 km. 
Heb je een elektrische fiets, hou er dan 
rekening mee om met een opgeladen 
batterij te vertrekken.
donderdag 29 juli, 9u20 tot 18u30
veer Callebeek, Scheldestraat/Callebeek-
straat 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 heen- en terugvaart betaal je 4 
vaarten.
Op de Waterbus is het dragen van een 
mondmasker verplicht. 
Het aantal deelnemers is beperkt, meld 
dus vooraf je deelname: 
info@natuurpuntrupelstreek.be
Bij een slechtweervoorspelling wordt de 
vogelkijkfietstocht afgelast.
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

zondag 1 augustus, 10u tot 12u30
poort NV De Beukelaer, Kardinaal 
Cardijnstraat, Terhagen (parking vlakbij 
rotonde einde Kapelstraat)
Meebrengen: verrekijker, fototoestel, evt. 
loupe, hoge wandelschoenen of laarzen 
(zeker bij nat weer)
Meld vooraf je deelname: 
SMS naar 0475/371473 of 
mail naar: mdmaesen@gmail.com
Organisatie: 
Natuurpunt kern Boom/Rumst

21.08
Schelle/Wintam/Rupel-
monde
DRIE-VERENWANDELING MET            
NATUURPUNT
Tijdens deze wandeling maken we 
dankbaar gebruik van de veerboten 
die ons in een wip over de Rupel en 
2 keer over de Schelde brengen. We 
starten met een wandeling omheen 
het vogelrijke Noordelijk eiland, in deze 
periode van het jaar kunnen we hier met 
een beetje geluk een 4-tal reigersoorten 
bekijken. Om dan via de Nattenhaasdonk 
naar de veerboot op de Scheldedijk te 
wandelen en de oversteek te maken 
naar het pittoreske Rupelmonde. Aan 
de Rupelmondse kreek gaan we op zoek 
naar sporen van bevers en in de polders 
tussen Rupelmonde en Bazel bekijken we 
de eerste doortrekkers.
Met de veerboot aan het Callebeek varen 
we terug richting Rupelstreek om dan via 
de Schelde- en Vlietdijk, de Maaielei en 
de Laardreef terug naar ons vertrekpunt 
te wandelen. 
De wandelafstand bedraagt ongeveer 
14 km. De picknick gebruiken we in een 
cafeetje in Rupelmonde. 
zaterdag 21 augustus, 8u50 tot 17u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde 
Tolhuisstraat Schelle, we nemen de 
veerboot van 9u
Meebrengen: verrekijker, picknick en 
eventueel een drankje voor onderweg
Info en inschrijven: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

01.08 
Terhagen
OP ONTDEKKING IN DE OUDE               
KLEIPUTTEN
We wandelen in de vroegere kleiputten 
tussen Terhagen en Reet, waar de natuur 
haar gang is kunnen gaan nadat de 
kleiontginning er tientallen jaren geleden 
werd stopgezet. We genieten van enkele 
unieke plekjes en speuren naar zeldzame 
bloempjes.

Zomerbitterling  - foto: Erik De Keersmaecker
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Bekijk alle activiteiten op www.natuurpunt.be/rupelstreek

25.09
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 43,5 km. Heb je een elektrische fiets, hou er dan rekening mee om met een opgeladen batterij te 
vertrekken.
zaterdag 25 september, 8u50 tot 17u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, we nemen de veerboot van 9u
Meebrengen: verrekijker, picknick en eventueel een drankje voor onderweg
Info en inschrijven:  info@natuurpuntrupelstreek.be

28.08
Niel
NACHT VAN DE VLEERMUIS 2021
De omgeving van het Natuur.huis is 
een prima plek om naar vleermuizen 
te kijken. Vanaf 19u30 ben je welkom 
in het Natuur.huis, daar kan je een film 
over vleermuizen bekijken en kinderen 
kunnen er vleermuizentekeningen 
inkleuren. Om 20u start een presentatie 
met allerlei weetjes over het leven van 
onze vleermuizen. 
Omstreeks 20u45 is het tijd voor actie: 
we gaan op stap! 
Goede stapschoenen en een fluo-
vestje zijn aanraders. Achteraf kan 
je nagenieten van een drankje in het 
Natuur.huis.
zaterdag 28 augustus, 19u30 tot 
22u15 
Natuur.huis de Paardenstal;
Boomsestraat 221, Niel

Vooraf inschrijven bij: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Lepelaars in plas Groot Broek - foto: Pieter Van den Cruyce

Voor kinderen, 
ouders 

en grootouders
22.07
Hemiksem
KINDERWANDELING:  IN HET SPOOR VAN DE WOLF ?
In het bos leven wilde dieren. Je ziet ze niet altijd. Je hoort ze misschien niet. 
Maar ze laten hun sporen na. 
In het bos, daar zijn de jagers. En dat zijn wij! 
Wij gaan jagen op diersporen! 
Ben je niet bang van wilde dieren? 
Ga dan met ons mee! 

Wat heb je nodig? 
Alles wat ons op het juiste spoor kan brengen: een verrekijker en een loep, als je die 
hebt én een neus voor dierendingen.
donderdag 22 juli, 14u tot 16u 
Callebeekbos, ingang Callebeekstraat, Hemiksem
Draag best een lange broek tegen netelprikken. Zonnecrème en muggenzalf zijn geen 
overbodige luxe!

Laat je even weten met hoeveel spoorzoekers je aansluit?
Email: chris.deranter@telenet.be
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 P005676 – Afgiftekantoor: 2620 Hemiksem 1 – V.U.: Erik De Keersmaecker, Peter Benoitplein 18 2627 Schelle

P005676

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

het moment van ...
Marleen Paelinckx 
Op zondag 13 juni 2020, precies om 21.43.22 uur is deze opname gemaakt in ’t Graafschap 
van Bornem.  Hoe het komt dat deze ontmoeting me is bijgebleven?  
Wel, die reebok stond rustig te eten en was helemaal niet bevreesd toen ik kwam aangewandeld. 
Hij stak zelfs zijn neus in de lucht om mijn geur op te snuiven. Waarna hij lekker doorging met 
het smullen van jonge scheuten; knoppen en breedbladige planten. Normaal gezien zijn reeën 
altijd op hun hoede en bij de geringste verstoring gaan de witte haren van de spiegel op hun 
achterste rechtop staan. Het gebeurt niet vaak dat je de tijd krijg om foto’s te nemen van 
schichtige reeën. Zeker niet als je op een korte afstand, ongeveer 20 meter in een vrij open 
terrein staat. Meestal springen ze direct weg zodra je bent opgemerkt.
Zie je het nieuwe gewei met basthuid ? 
Daar er geen vertakkingen zijn noemt men dat een spitser. Maar aan het gewei kan men de 
leeftijd van de reebok niet schatten. Het zijn de leefomstandigheden die bepalen hoe groot 
een gewei wordt. Deze ontmoeting zal ik niet gauw vergeten, ik herinner me zelfs de exacte 
locatie nog.

Reebok in het Graafschap Bornem – foto: Marleen Paelinckx


