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Werken aan een beter leefgebied 
voor de kamsalamander in het        
natuurgebied Kleiputten Terhagen
Door de zon beschenen poelen zijn uiter-
mate belangrijk als voortplantingsgebied 
van beschermde amfibieën zoals de 
kamsalamander. Door spontane verbos-
sing en uitdroging van poelen staat dat 
biotoop onder druk. Door de aanleg en 
het onderhoud van bestaande poelen en 
de ontwikkeling van een open landhabitat 
rond de poelen werkt Natuurpunt aan het 
behoud van deze prachtige diertjes.

In 2011 inventariseerden vrijwilligers van 
Natuurpunt Rupelstreek alle poelen en 
plassen van de oude kleiputten tussen de 
wijk Bosstraat en de oude Hoogstraat, plus 
alle poelen in het huidige natuurgebied 
Kleiputten Terhagen.  Op 2 plaatsen had-
den we succes: aan de rand van de oude 
baggerplas en in een poel, beiden gren-
zend aan het Keibrekerspad. Sindsdien 
wordt de vegetatie om die poel regelmatig 
gekapt door medewerkers van provincie 
Antwerpen. Eind 2016 kon Natuurpunt het 
natuurgebied Kleiputten Terhagen aanko-
pen, en zo werden we mede-eigenaar van 
deze poel.
Door een eenvoudige maatregel, nl. het 
verhogen van het waterpeil, konden we 
in oktober 2017 het leefgebied voor de 
kamsalamander in het natuurgebied 
Kleiputten Terhagen uitbreiden. Daarvoor 
kregen we de hulp van een 20-tal enthou-
siaste medewerkers van het bedrijf Keppel 
Seghers uit Klein-Willebroek. 

En nu, bijna 5 jaar later, doen we er weer 
een flinke schep bovenop, met de realisatie 
van het project Kamsalamander. In 2018 
dienden we daarvoor een projectaanvraag 
in om de beschermde en bedreigde kam-
salamander in ons natuurgebied te on-
dersteunen. Deze aanvraag werd in 2019 
goedgekeurd en met de steun van het ANB 
en de Europese Unie worden nu nieuwe 
poelen aangelegd en wordt een bestaande 

vijver ingericht als voortplantingsplaats. 
Deze werken zijn ingrijpend, maar ze zijn 
wel noodzakelijk om het voortbestaan van 
de kamsalamander veilig te stellen. 
Om van de vijver centraal in het natuur-
gebied Kleiputten Terhagen een superbe 
voortplantingsplek te maken moesten alle 
struiken en bomen langs de oevers worden 
verwijderd. Kamsalamanders foerageren 
immers graag in bosgebied, maar het blijft 
een koudbloedig dier dat de warmte van 
de zon nodig heeft om zich op te warmen. 
Daarom moeten poelen en vijvers die als 
voortplantingsplaats fungeren steeds door 
de zon beschenen zijn. Om een goede 
waterkwaliteit te behouden, moeten we 
tevens voorkomen dat er te veel organisch 
materiaal, zoals bladeren van bomen en 
struiken in de vijver terecht komt.  
In een tweede fase, tijdens de nazomer 
worden de oevers van de vijver afge-
schuind. Later wordt aan deze vijver ook 
nog een nieuwe vlondersteiger gebouwd, 
zodat schoolkinderen, die met hun klas op 
bezoek komen, gebruik kunnen maken van 
onze nieuwe educatieve ruimte in de oude 
smidse en tevens op een veilige manier 
het onderwaterleven in deze vijver kun-
nen ontdekken.
Tijdens de nazomer creëren we ook een 
reeks nieuwe poelen nabij de ingang 
van het natuurgebied ter hoogte van het 
Keibrekerspad. In deze zone werd het 
jonge berkenstruweel grenzend aan de 
voorplantingsvijver en de beide zijden 
van het pad tussen de ingang en het uit-
kijkplatform verwijderd, terwijl restanten 
van oude transportbanden en treinbiels 
werden verzameld en afgevoerd. 
Hierdoor krijgt de toegang tot het na-
tuurgebied Kleiputten Terhagen langs het 
Keibrekerspad een gevarieerder en meer 
open uitzicht, maar het voornaamste doel 
is uiteraard dat dit in de eerste plaats de 
kamsalamander ten goede komt.

Dries Kets, 
mede-conservator natuurgebied 
Kleiputten Terhagen 

Erik De Keersmaecker, 
voorzitter Natuurpunt Rupelstreek

Project kamsalamander in de Kleiputten 
Terhagen – foto: Erik De Keersmaecker
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Hop op bezoek in Hemiksem                                                           
Vogels kijken blijft altijd boeiend. Zeker tijdens de voorjaarstrek waarin duizenden vogels vanuit het zuiden zich opnieuw noordwaarts 
begeven. Je maakt dan kans dat er een vogelsoort, die tijdens het broedseizoen niet aanwezig is, je tuin bezoekt.  Dit overkomt mij 
op 28 april 2022.  Genietend van een spreeuw, die in mijn gazon op zoek is naar wat lekkers voor zijn kroost, verschijnt er plots iets 
anders in beeld.
Mijn hartslag gaat de hoogte in, de adrena-
line giert door mijn lijf. Wat een zalig beest 
zit er hier in mijn tuin?  Een hop verdorie!  
Snel neem ik de camera in de hand voor 
enkele foto’s en dan is het volle bak genie-
ten van deze alerte maar niet zo schuwe 
vogel.  Slechts enkele minuten duurt de 
waarneming.  De kuif wordt nog even open 
gezet als er een kauw laag over vliegt en 
dan hop …  met zijn typische vlinderachtige 
vlucht vliegt hij de tuin uit. Een poging om 
hem met zijn kenmerkende roep (hoep, 
hoep, hoep….  hoep, hoep, hoep) terug 
te halen, draait op niets uit.
De Upupa epops is nauwelijks te verwarren 
met een andere vogelsoort. Zijn grootte zit 
ergens tussen een merel en een groene 
specht in. Hij heeft een kenmerkend 
roodbruin verenkleed en een lange zwart 
gepunte kuif. De staart en vleugels zijn 
zwart met brede witte strepen.  Met zijn 
dunne, licht gebogen snavel zoekt hij op de 
grond naar kevers, larven en rupsen. 
De warmte-minnende hop komt voor in 
grote delen van Europa en het Midden 
Oosten. Het is een broedvogel van oude, 
halfopen cultuurlandschappen. Hij maakt 
zijn nest meestal in de holte van een boom 

of muur. Midden vorige eeuw was het een 
frequente maar nooit talrijke broedvogel 
in Vlaanderen.  In de jaren ’50 tot ’60 tel-
den we zelfs tot 80 broedparen.  
Daarna ging het steil bergaf, met nog één 
broedgeval in 1981 aan onze Westkust. 

Opvallend is de toename van het aantal 
waarnemingen in België. (bron waarne-
mingen.be)
2021 was een piekjaar met meer dan 400 
waarnemingen in 103 gemeentes. Ook 
dit jaar werd de hop al in 31 gemeentes 
gezien.
In 2017 was er, na 36 jaar, nog eens een 
geslaagd broedgeval in Weelde en vorig 
jaar ook één in het Limburgse Neerpelt.
In Vlaanderen wordt de hop vooral in de 
maanden april en mei waargenomen als 
schaarse doortrekker. De toekomst zal 
uitwijzen of de waarnemingstoename ook 
zal leiden tot meer broedgevallen.

Hop – foto: Peter Hofman

Tekst en foto: Peter Hofman

Spaanse vlag - Euplagia quaripunctaria
De vlinder dankt zijn naam aan het geel en rood van de Spaanse 
vlag, al is het rood van de achtervleugel in rust meestal niet te 
zien, terwijl dit juist opvalt als hij vliegt. De Spaanse vlag is een 
dagactieve nachtvlinder die tot voor 20 jaar als zeer zeldzaam 
werd beschouwd. In 2017 zag ik deze vlinder voor het eerst in 
het natuurgebied Kleiputten Terhagen. Dat hij in datzelfde jaar 
de krantenkoppen haalde kwam door een arrest van de Raad van 
State dat een toelating tot het kappen van een deel van het Es-
sersbos schorste. De Spaanse vlag is namelijk een van de weinige 
soorten nachtvlinders die door de Europese Habitatrichtlijn van 
1992 bescherming geniet. 
Rups en vlinder hebben een verschillende habitat, en een ge-
schikt leefgebied moet beide omvatten. Bovendien zijn beschutte 
plaatsen met een warm microklimaat voor beide stadia van 
levensbelang. Nu uitkijken dus, want eind augustus sterven de 
volwassen vlinders.

Coverfoto en tekst: Fons Van den heuvel
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Samen de natuur in…

Van begin maart tot einde juni liep er een mooi project dat ontstaan is vanuit een samenwerking tussen Welkom en co vzw, Ligo Boom 
en Natuurpunt Rupelstreek. Tijdens onze 9 ontmoetingen lieten we vluchtelingen en migranten van de eerste generatie in de regio 
Rupelstreek op een laagdrempelige, leuke en educatieve manier kennismaken met de natuurlijke omgeving en de vrijwilligerswerking 
van Natuurpunt in de Rupelstreek. 

Gesprekken over het thuisland van de cursisten

Bij de eerste kennismaking wakkerden we vooral de nieuwsgierig-
heid aan en lag de nadruk op het aanvoelen welke elementen uit 
de natuur deze cursisten het meest aanspreekt.
Met die kennis kreeg het verdere verloop van de cursus vorm, re-
kening houdend met de inbreng van de cursisten. Het eerste echte 
lesmoment behandelde de vergane industrie en hoe de natuur 
dingen overneemt in de streek rond de lesplaats aan Natuurhuis 
de Paardenstal te Niel. 
We wandelden en vergeleken hoe dingen er nu uitzien en vergele-
ken ze met foto’s van vroeger. Dit was een mooi aanknopingspunt 
voor gesprekken over het thuisland van de cursisten. 

Het tweede en derde lesmoment stonden volledig in het teken 
van vogels. Ook vogels maken een vlucht doorheen verschillende 
windstreken, net als de cursisten vaak hebben meegemaakt. Op 
een educatieve wandeling namen de deelnemers zelf het heft in 
handen en leerde ze vogels herkennen op basis van geluid en kijken 
met een verrekijker.

Om de aangewakkerde nieuwsgierigheid rond vogels dichterbij de 
cursisten te brengen maakten we de les nadien eigen vogelhuisjes, 
eetkastjes en vetbollen. Zo konden de cursisten de leuke ervaring 
van het kijken en luisteren naar vogels dichter naar huis lokken en 
delen met hun familie. 

Kijken naar de vogels in het dorp

Nestkastjes bouwen

Het vierde moment stond helemaal in het teken van de natuur als 
uitvinder. Dieren maken ingewikkelde constructies, die de mens 
naar dat voorbeeld ook gebruikt in allerlei toepassingen. Denk maar 
aan een vogelnest, een wespennest, een duikboot, spinnenwebben, 
tandwielen enzoverder. We trachtten deze constructies na te boot-
sen en bekeken hoe de mens de natuur als inspiratie gebruikt. 

Een speciaal moment waren ook de vissen in de Rupel. De Rupel 
en Schelde maken deel uit van het Schelde-estuarium, waar door 
de invloed van de getijden slikken en schorren ontstaan. Zout en 
zoet water en de mengeling tot brak water zorgen voor een uniek 
ecosysteem. Een thuis voor tal van vissen en de laatste jaren ook 

houten brug

Schietfuiken in de Rupel
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steeds meer voor zeezoogdieren, zoals de gewone en de grijze 
zeehond. 
Medewerkers en vrijwilligers van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) tellen de vissen in de Rupel en de Schelde. 
Dat gebeurt met schietfuiken, die langs de oevers geplaatst wor-
den en sinds enkele jaren ook met de ankerkuil methode, waarbij 
een onderzoeksschip in de middenstroom van de Schelde vaart. 
De resultaten van dit onderzoek zijn erg bemoedigend! In 2018 
werden 45 soorten waargenomen in het Schelde-estuarium. Voor 
de Rupel staat het aantal op 25 soorten.

Om de kracht van water te ontdekken hebben we tijdens onze 
zesde samenkomst enkele leuke proefjes gedaan om de reactie 
van water op zeep waar te nemen. Ook de dieren die in het water 
leven in het natuurgebied Kleiputten Terhagen werden onder de 
loep genomen.

Wat alle mensen over de hele wereld gemeenschappelijk hebben 
is gebruik maken van de eetbare natuur. Ondertussen zijn we het 
al wat verloren, maar door de mix van culturen werd er tijdens ons 

Speuren naar kleine waterbeestjes in de poelen natuurgebied Kleiputten Terhagen

7de moment lekker geproefd en gegeten. We maakten samen een 
wandeling op zoek naar geschikte ingrediënten en bereidden een 
3-gangen menu dat we samen gezellig oppeuzelden.

En tot slot gingen we op vraag van de cursisten de natuur ontdek-
ken dichter bij hun huis. In Boom zijn verschillende pareltjes waar 
meer te zien is dan velen beseffen, bijvoorbeeld de vele gier- en 
huiszwaluwen. Kleine luchtacrobaten, die nu met vele tientallen 
boven onze huizen en door onze straten vliegen en zo keken we 
samen naar zwaluwnesten in het centrum van Boom. En zo kunnen 
de cursisten na de cursus samen met hun gezin genieten van al het 
moois dicht bij hun huis. 

Ben je benieuwd naar wat we nog allemaal deden en doen, wil je 
kennismaken met onze cursisten of de werking van Ligo, Booms 
Welkom of met Natuurpunt?  

Neem dan zeker contact op met één van de organisaties. 
Ligo Boom: Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom - • 
03/888.89.66 - www.ligo-regiomechelen.be of info@ligo-
regiomechelen.be
Natuurpunt Rupelstreek: www.natuurpunt.be/rupelstreek of • 
info@natuurpuntrupelstreek.be
Welkom en co: Blauwstraat 43, 2850 Boom  -  03/830.31.50• 

Tekst en foto’s: Tine Van Reeth – Ligo Boom/Willebroek
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gezellig genieten van het 3-gangen menu

kijken naar zwaluwen
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plaatsen schietfuiken in de Schelde

Om het voorkomen van vissen in de Schelde op te volgen plaatsen vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek schietfuiken ter hoogte van 
het natuurgebied Maaienhoek in Schelle. Het project kadert in een onderzoek van het INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
naar het voorkomen van vissen en de aantallen in de Schelde en haar zijrivieren.

Uniek en zelfs uitzonderlijk voor West-Eu-
ropa is de geleidelijke, nog vrijwel intacte 
zoet-zout overgang als overgangsgebied 
tussen de Schelde en de Noordzee. Qua 
natuurwaarde is de Schelde en vooral de 
Westerschelde bekend om de uitzonder-
lijke vogelrijkdom, maar het belang voor 
vissen, als foerageer-, trekgebied, kraam- 
en kinderkamer is eveneens bijzonder 
groot. De Westerschelde op Nederlands 
en de Schelde op Vlaams grondgebied 
zijn het leefgebied voor 3 vissoorten die 
binnen de Natura 2000-regelgeving zelfs 
een speciale status hebben en waarvoor 
soortendoelen zijn opgesteld,  die soorten 
zijn: fint, rivierprik en zeeprik.

Inmiddels is het al 15 jaar geleden dat er 
voor het eerst een artikel in het Rupel.
blad verscheen over het opnieuw voor-
komen van vissen in de Rupel. In 2007 
waren Carl Van den Bogaert in Heindonk 
en Werner Van den Bogaert in Terhagen 
gestart met het plaatsen van schietfuiken 
in de Rupel. 
En de resultaten waren meteen hoopge-
vend, ruim 100 jaar lang waren de Schelde 
en de Rupel immers dode rivieren geweest 
en nu zwommen er opnieuw zoals vanouds 
vissen in de rivieren. 
Soorten die werden gevangen waren: 
Alver, baars, bittervoorn, blauwbandgron-
del, bot, brakwatergrondel, driedoornige 
stekelbaars, giebel, karper, kolblei, meer-
val, paling, rietvoorn, rivierdonderpad, 
snoekbaars, spiegelkarper, winde en 
zonnebaars. 
Nog mooier werd het omstreeks 2010 toen 
er opnieuw spieringen werden gevangen. 
Spieringen zijn zeevissen, die vanaf de 
herfst tot februari massaal de Schelde 
en verder de Rupel en Nete opzwemmen 
om er te paaien. En toen kwam het jaar 
2015, toen er na een lange afwezigheid 
opnieuw paaiende finten werden waarge-
nomen in de Schelde en zelfs in de Rupel. 
Een mooier beeld van de metamorfose 
van onze rivieren van open riolen naar 
heuse natuurmonumenten kan men zich 
nauwelijks voorstellen. Sindsdien zijn vele 
vrijwilligers van Natuurpunt elk voorjaar 
op post om op de afgesproken momenten 
en plaatsen paaiende finten te tellen. Net 
zoals spieringen zijn finten of meivissen 
zeevissen, die tijdens de lente getijdenri-
vieren opzwemmen om er te paaien.

In de Schelde en de Rupel komen momen-
teel drie groepen vissen voor: soorten zo-

als driedoornige stekelbaars en bot paaien 
in de zee. Jonge botjes zwemmen van zout 
naar zoet om er op te groeien, ze leven 
er op een dieet van kleine wormpjes die 
op de slikken leven. Terwijl palingen zelfs 
de oceaan overzwemmen om te paaien 
in de Sargassozee. Ook het omgekeerde 
bestaat: rivierprik, spiering en fint leven in 
de zee, maar zwemmen de rivieren op om 
te paaien. Een derde groep zijn de typische 
zoetwatervissen zoals: baars, bittervoorn, 
rietvoorn en karper.

Vissen tellen is fuiken leggen…
Inmiddels zijn we weer enkele jaren ver-
der en de nieuwsgierigheid om te weten 
welke vissoorten er momenteel in onze 
rivieren leven is groot. Het streefdoel is 
om voortaan in de periode maart/oktober 
maandelijks schietfuiken in de Schelde en 
af en toe ook in de Rupel te plaatsen. 
Op zondag 1 mei werden de schietfuiken 
in de Rupel geplaatst en een dag later 
bemonsterd. De resultaten vielen echter 
tegen, met de vangst van enkele spierin-
gen en steurgarnalen. 
Op 18 mei werden de schietfuiken in de 
Schelde geplaatst ter hoogte van het na-
tuurgebied Maaienhoek en een dag later 
bemonsterd, met als resultaat: bot (3), 
dikkopje (1), snoekbaars (2), spiering (4) 
en steurgarnaal (20). De bemonstering van 
9 juni had als resultaat: blankvoorn (1), 
bot (3), brasem (2), harder (1), paling (2), 
spiering (10) en steurgarnaal (20). 

Plaatsen schietfuiken in de Schelde, met v.l.n.r: Kris De Keersmaecker, Frans Branders en David Van den Broeck  
foto: Erik De Keersmaecker

Spiering – foto: Kris De Keersmaecker

Paling – Foto: Kris De Keersmaecker

Tekst: Erik De Keersmaecker – Natuurpunt Rupelstreek
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Natuurpunt koopt 2 ha natuurgebied aan                     
in de Oude Nete-arm
De Oude Nete-arm ligt tussen de dorps-
kern van Rumst en de rivier de Nete, niet 
ver van het Drie-Rivierenpunt waar de 
Nete en de Dijle samen de Rupel vormen. 
Je kan in dit natuurgebied kennismaken 
met moeras, pioniersbos, ruigte, natte 
ruige graslanden en restanten van de 
vroegere vloeibeemden. Het is ook in dit 
natuurgebied dat de bever voor het eerst 
zijn intrede deed in Rupelstreek na een 
zeer lange afwezigheid. Mogelijk maakte 
het dier de oversteek van de Rupel vanuit 
de natuurgebieden Broek De Naeyer of 
het Blaasveldbroek aan de overkant van de 
rivier op het grondgebied van gemeente 
Willebroek of vanuit het Battenbroek aan 
de overkant van de Nete.

Natuurpunt Rupelstreek heeft in de Oude 
Nete-arm reeds meerdere percelen in 
beheer of in eigendom. Een van die per-
celen is een oude vloeibeemd, een stukje 
vochtig grasland, eigendom van gemeente 
Rumst. Elk najaar helpt een groep werk-
nemers van het bedrijf Cummins ons bij 
het afvoeren van het maaisel. Ook zorgen 
we ervoor dat het wandelpad dat centraal 
door de Oude Nete-arm loopt, niet dicht 
groeit in de zomer zodat bezoekers ervan 
kunnen blijven genieten. 

In het noordoosten van het gebied 
langsheen de Kapellenlei hebben we 
zeer recent een mooie aankoop kunnen 
realiseren van een waardevol stukje nat 
loofbos. Een aankoop die mogelijk werd 
gemaakt dankzij financiële ondersteuning 
van gemeente Rumst. We zijn bijzonder 
verheugd dat dankzij deze samenwerking 
het natuurlijk patrimonium van gemeente 
Rumst kan versterkt en veilig wordt gesteld 
voor de toekomst. Dit bosje van ongeveer 
2 ha herbergt in de kruidlaag bosanemo-
nen in het vroege voorjaar, later op het 
seizoen vooral stikstofminnende soorten 
zoals grote brandnetel, smeerwortel en 
koninginnenkruid. In de struiklaag vooral 
vlierstruiken en enkele zeer fraaie wilgen-
struwelen die heel wat bijen en andere 
insecten aantrekken. In de boomlaag tref-
fen we er enkele oude wilgen, zomereiken 
en enkele restanten van een vroegere 
populierenaanplant. 
Het bosje grenst aan bij een ander perceel 
dat beheerd wordt door Natuurpunt en sa-
men zullen ze de natuurwaarde van het ge-
hele gebied versterken, en dit dankzij een 
mooie samenwerking tussen Natuurpunt 
Rupelstreek en de gemeente Rumst.

Bosanemonen – foto: Fons Van den heuvel

Nieuw aangekocht perceel in de Oude Nete-arm – foto: Maarten Wielandts

Bever – foto: Fons Van den heuvel



8 Leve onze vrijwilligers…
De werking van Natuurpunt Rupelstreek draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Vele tientallen mannen en vrouwen, die zich belan-
geloos inzetten voor en in de natuur. Sommigen doen dit door wandelingen te gidsen, anderen door te helpen bij het natuurbeheer of 
andere taken. Eddy Van Espen en Jan Van Ocken maken deel uit van een team vrijwilligers dat tijdens weekdagen allerlei taken uitvoert 
in onze natuur. 

Eddy Van Espen uit Reet

Na een loopbaan van bijna 40 jaar in de 
banksector, eerst bij BBL en daarna bij ING 
begint een mens zich af te vragen wat hij 
nog zal doen na zijn pensionering op 60 
jaar. Die zee van vrije tijd wordt dan best 
zo goed mogelijk zelf ingevuld of door de 
kinderen en de kleinkinderen. 
Zo’n 12 jaar geleden vond ik dat ik iets 
moest doen voor de maatschappij. In het 
informatieblad van onze gemeente zocht 
men kandidaten die zwerfvuil wilden op-
ruimen in hun wijk. Dat was iets dat men 
zelf kon invullen en men kreeg de nodige 
hulpstukken in de vorm van zakken, hand-
schoenen en een grijper. Sindsdien wordt 
heel de wijk Kleine Paepedaelen, plus 
de"Banaan" door mij onderhouden aan 
een tempo van één dag in de maand.
En toen kwam Natuurpunt in beeld, 
vermits er bij ons thuis met hout wordt 

verwarmd hebben we daarvan 
heel wat nodig. Het snoeien 
van de vele wilgen in onze 
Rupelstreek en het daarna 
verdelen van de dikkere takken 
onder de helpers zorgde steeds 
voor een flinke voorraad.  
Na een flinke storm dienden 
er ook regelmatig grote popu-
lieren opgeruimd te worden 
in het Niels Broek. Zo breidde 
mijn vrijwilligerswerk bij Na-
tuurpunt zich verder uit door 
om de 3 maanden ongeveer 
250 exemplaren van het Rupel.
blad te bussen in bijna gans 
Reet. Een werkje waar je met 
de fiets algauw een ganse voor-
middag mee zoet bent.  
Sinds enkele jaren help ik ook 
mee om paddenschermen te 
plaatsen aan de Doornlaarlei in 
Rumst, zodat padden en sala-
manders er veilig de oversteek 
naar hun voortplantingspoel 
kunnen maken.  
Het vrijwilligerswerk bij Na-
tuurpunt is heel divers, zo help 
ik bij het opruimen van het 
maaisel in de oude vloeibeemd 
in Rumst, bij het plaatsen van 
nestkastjes voor de steenuil in 
Reet en Rumst en 
bij het herstellen 
en plaatsen van 
de nestvlotten op 
het Noordelijk ei-
land in Wintam. 

De laatste maanden en we-
ken werd er vooral gewerkt 
aan het herstellen van het 
vlonderpad en het onder-
houd van het wandelpad 
in het Niels Broek. Aan de 
abdij in Hemiksem werd er 
dan weer gewerkt aan het 
plaatsen en onderhoud van 
wilgentunnels. En ik was er 
ook bij, toen er op een per-
ceel langs de Tuinlei in Schelle 
ruim 1000 struiken werden 
aangeplant.  Zoals ge kunt 
zien, een heel gamma van 
werk voor de natuur in onze 
geliefde Rupelstreek waaruit 
je kan kiezen. Het samen-
werken met die vele andere 
vrijwilligers zorgt steeds voor 
een warm gevoel.

Eddy Van Espen

Jan Van Ocken

Jan Van Ocken uit Schelle 

Ik ben Jan van Ocken en gepassioneerd 
in alles wat de natuur ons brengt. Waar-
schijnlijk heb ik dit meegekregen van mijn 
vader, die zelf graag met zijn gezin in de 
natuur wandelde, er foto’s van maakte 
en die foto’s ontwikkelde in zijn donkere 
kamer. Toen het einde van mijn actieve 
loopbaan in zicht kwam, heb ik me in 2018 
ingeschreven voor de cursus Natuurver-
kenner. Die cursus heeft mijn interesse 
nog aangewakkerd. 
Vanaf dat moment werden de wandelin-
gen met mijn vrouw Ann korter, omdat er 
zoveel te ontdekken is qua flora en fauna. 
Sindsdien volgden we samen meerdere 
cursussen, zowel in het Natuur.huis de 
Paardenstal  als online. 
In 2020 heb ik me aangemeld als vrijwil-
liger en sindsdien ervaar ik dat het niet 
vanzelfsprekend is dat alle wandelpaden 
er steeds piekfijn bijliggen en dat er een 
team hardwerkende vrijwilligers nodig is 
om alle beheertaken uit te voeren. Ik ben 
blij om deel uit te maken van dit team en 
zo mijn steentje bij te dragen voor onze 
natuur. En als je dan af te toe nog com-
plimenten krijgt van wandelaars geeft dit 
nog een extra stimulans. 
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Speuren naar geringde zwartkopmeeuwen

Ook voor de geroutineerde vogelkijker vallen ze goed op door de 
miauwende roep die goed te horen is als ze overvliegen, een feno-
meen dat tijdens de vroege lente onze luchten vult: overvliegende 
zwartkopmeeuwen. 
In tegenstelling tot de kleinere bruingekapte kokmeeuwen hebben 
zwartkopmeeuwen een pikzwarte kop en een bloedrode snavel die 
goed afsteekt tegen het sneeuwwitte verenkleed. De Engelse naam 
van de zwartkopmeeuw is Mediterranean gull, of meeuw van de Mid-
dellandse zee, en tot voor een 30-tal jaren waren zwartkopmeeuwen 
een eerder zeldzame verschijning in de Lage Landen, maar dat is nu 
helemaal anders… 
Sinds enkele jaren is het Noordelijk eiland the place to be om naar 
zwartkopmeeuwen te kijken, op sommige momenten zitten er 
meerdere honderden bij elkaar en er zitten nogal wat vogels bij 
met ringen. 
En dan is het uitkijken naar de code op de ringen en op 18 maart 
lukte dat bij 3 vogels en zo weten we waar ze geringd werden en 
waar ze vertoeven. De 3 vogels werden allen geboren en geringd 
bij de broedkolonie op het terrein van Total langs de Scheldelaan in 
Antwerpen. Zwartkopmeeuw 3VYJ op 13/5/2017, deze meeuw over-
wintert bij  Copt Point in de buurt van Folkestone in het zuidoosten 
van Engeland. Zwartkopmeeuw 34JA werd op 5/5/2020 geringd en 
deze vogel overwintert in de buurt van Porto in Portugal. Zwartkop-
meeuw 3HF3 werd op 2/5/2019 geringd en overwintert in de buurt 
van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk.
Het speuren naar geringde zwartkopmeeuwen bleef voortduren, 
een groep zwartkopmeeuwen was niet langer een groep, maar het 
waren allen individuele vogels, die elk apart bekeken werden of ze 
eventueel witte ringen droegen. Als dat zo was, werd de afstand 
geschat waar ze zaten en als die afstand niet te groot was, werd de 
telescoop opgesteld en werd er gezocht naar vogels die een witte ring dragen. 
Met een maximale vergroting werd dan getracht om de code op de ring af te lezen en daarvoor moet alles meezitten, de belichting, 
de vogel moet even blijven stilstaan, de ring moet zichtbaar zijn, enz. 
Bij 8 vogels is het gelukt om de ringen af te lezen, de code werd doorgestuurd naar Renaud Flamant – International coördinator colour 
Ringing Programmmes Mediterranean gull en een dag later zat de volledig gekende levensloop van de vogels in onze mailbox.

Natuur dichtbij ....

Moedervos doet het goed

In één van onze natuurgebieden wordt al geruime tijd een moedervos opgemerkt 
door de trailcamera’s van natuurfotograaf David Van den Broeck. Tijdens het voor-
jaar zagen we haar regelmatig dezelfde route afleggen. Gaandeweg zagen we ook 
haar buik aandikken, dat was het eerste teken dat ze binnenkort jongen zou werpen. 
Vossen hebben typisch in april of mei welpen. Dit gebeurt in de lente omdat er 
dan veel prooien te vinden zijn.  Dat maakt het grootbrengen van de welpen wat 
eenvoudiger. Eind april werd de moedervos een paar keer opgemerkt met duidelijke 
tekenen dat ze haar pups aan het zogen was. Op de camera’s zagen we ze daarna 
geregeld met wat voedsel in de mond voorbijlopen. Het was niet altijd eenvoudig 
op te maken uit de beelden wat ze juist gevangen had. Vaak ging het om een konijn 
of een vogel. Tot ze vorige week plots iets grotere prooien voorbij bracht. Het is nu 
veel langer licht zodus kunnen we ze vaker filmen bij daglicht. 
Een van die laatste prooien was een volwassen haas en een paar dagen daarna 
maar liefst een jong reekalf! Het is geweten dat vossen soms reekalfjes weten te 
verschalken maar dit is tot op heden in de Rupelstreek nog nooit gefilmd. Echte 
wilde natuur vlak bij huis dus. Ondertussen doet moeder het nog steeds goed en 
wordt ze soms gefilmd met haar 2 jongen van een paar weken oud.

Via deze link kan je de beelden bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=QH3-Srm_LPk

Zwartkopmeeuw – foto: Renaud Flamant

Vossenwelp – foto: David Van den Broeck
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fietstip Fietstip: Vogelrijk Grenspark Groot Saeftinghe
De Waterbus biedt ons schitterende mogelijkheden om de beste vogelkijkgebieden ver buiten onze regio te bezoe-
ken. Zo brengt ze ons tot bij halte Liefkenshoek en ruim 10 kilometers verder start het vogels kijken aan Doelpolder 
Noord, de Schorren van den Ouden Doel en het Paardenschor. 
Vervolgens fiets je tot aan het kijkpunt op de dijk bij Prosperpolder Noord, om via Prosperpolder Zuid richting de kijkhut aan het Ver-
dronken Land van Saeftinghe te fietsen. 
En zo kan je kennis maken met Grenspark Groot Saeftinghe, een fantastisch project op de grens van Vlaanderen en Nederland. Tijdens 
de terugrit richting Kallo, staan er stops aan Putten Weiden, Putten West en Drijdijck op het programma, vooraleer verder te fietsen 
naar halte Zwijndrecht kan je  nog vogels kijken aan de rietvelden Kallo en het Groot Rietveld. 
Aan halte Zwijndrecht neem je de Waterbus richting Hemiksem. De totale fietsafstand bedraagt ongeveer 60 km. Heb je een elektrische 
fiets, hou er dan rekening mee om met een opgeladen batterij te vertrekken.

1. Fort Liefkenshoek – knooppunt 15 – 
volg daarna knooppunt 17.
Een bezoek aan dit mooi gerestaureerde 
fort is een absolute aanrader. Heb je 
geen zin in deze vogelkijkfietstocht, ga er 
vooral eens naartoe met de kinderen die 
interesse hebben in geschiedenis. Ze gaan 
zich geen moment vervelen, omheen het 
fort loopt een wandelpad met zicht op de 
walgracht. Met wat geluk zie je hier wel 
een ijsvogel voorbijflitsen. Maar genoeg 
promotie gemaakt, we stappen op de 
fiets voor een schitterende vogelkijkfiets-
tocht.  

2. Doelpolder Noord –  aan knooppunt 
17, volg knooppunt 14, in de Oostlange-
weg rechtdoor fietsen. Bij het infobord 
Doelpolder Noord kan je eerst even het 
pad voor de berm links volgen tot het 
kijkpunt, daarna volg je het pad voor de 
berm rechts tot dit kijkpunt. Eventueel 
kan je fietsen, maar beter is je fiets aan 
de hand mee te nemen. 
Vanaf beide kijkpunten heb je een prachtig 
zicht op de Brakke Kreek die dwars door 
Doelpolder Noord loopt. Ruim 20 jaar 
geleden was dit nog een troosteloze sui-
kerbietenakker. Bij het natuurherstel van 
Doelpolder werd op eeuwenoude kaarten 
gezocht naar de vroegere loop van de 
Brakke Kreek en tevens werden de onder-
grondse stromingen van brak Scheldewa-
ter hersteld. Om broedvogels, zoals: kie-
viten, scholeksters, tureluren, grutto’s en 
kluten alle kansen te geven om hun jongen 
groot te brengen werd Doelpolder Noord 
volledig omrasterd met een fijnmazig gaas. 
Het gaas is diep genoeg ingegraven zodat 
de vos er niet onderdoor kan. Tevens is 
het raster voorzien van schrikdraad, om 
te voorkomen dat de vos en verwilderde 

katten er overheen klimmen. 

3. Paardenschor/Schorren van den            
Ouden Doel – Volg het pad tot aan de 
Paardenschorstraat, daar de schuine hel-
ling Scheldedijk oprijden en links Schel-
dedijk volgen tot aan de radartoren.
De zitbank op de Scheldedijk is een prima 
verpoosplek en misschien is dit ook wel 
een goed moment voor de picknick. 
Tussen de dijk en de Schelde kijk je naar 
een restant van het vroeger veel grotere 
Paardenschor. Voor de bouw van de kern-
centrale liep dit schor helemaal tot aan 
Doeldorp. Het schor werd eerst ingedijkt 
en achteraf, zo’n 10 jaar geleden werd dit 
deel van het schor opnieuw afgegraven. 
Het toont hoe slikken hier langzaam weer 
veranderen in een schor. Langs de oevers 
van de Schelde foerageren doorgaans klu-
ten, scholeksters en bergeenden.  
Hou bij je fietstocht op de Scheldedijk 
enkele keren halt, en luister naar de stem-
men uit het riet. Die zijn stiller dan tijdens 
de lentemaanden, maar kleine karekieten 
zingen nog steeds en met wat geluk zweeft 
er een bruine kiekendief boven het schor. 
Geniet eventueel ook van het uitzicht 
vanop de radartoren.

4. Kijkplekken Prosperpolder Noord – 
ringdijk Prosperpolder Noord volgen, 
voorbij de Infokeet en rechts tot bij kijk-
punt rijden.
Prosperpolder Noord toont momenteel 
een troosteloos vlakke zandvlakte. Fiets 
daarom tot bij de witte container, waar 
je vanop het dak een weergaloos zicht 
hebt op de Prosperpolder Noord en te-
vens op de Hedwigepolder, die samen 
een nieuw groot overstromingsgebied 
moeten worden en deel gaan uitmaken 
van het Nederlands-Vlaamse Grenspark 
Groot-Saeftinghe. De ringdijk omheen 
beide gebieden is klaar en alles werd in 
gereedheid gebracht om de Scheldedijk 
door te steken. Maar momenteel staat 
het project echter on hold, een gevolg 
van de vervuiling van het Scheldewater 
met PFOS. De Nederlandse Tweede Kamer 
heeft onlangs beslist dat er voorafgaand 
aan het doorsteken van de dijken bijko-
mend onderzoek dient te gebeuren. 

5. Prosperpolder Zuid – terug via de ring-

dijk tot bij infokeet en weg onderaan dijk 
richting knooppunt 13 volgen.
De eerste fase van de natuurinrichting van 
Prosperpolder Zuid is klaar, akkers werden 
omgevormd tot een open grasland. In een 
volgende fase wordt het gebied verbon-
den met de aangrenzende Nieuwe Aren-
bergpolder, waar oude kreken worden 
hersteld. De vogelrijkdom is er voorlopig 
beperkt, met wat geluk kan je er misschien 
wel een zingende veldleeuwerik spotten.

6. Kijkhut Verdronken Land van Saeftinghe 
– via Hertog Prosperpolder/Petrusstraat/
Prosperweg II – helling rechts oprijden 
naar de kijkhut.
Hier kijk je naar een echte brok oerna-
tuur, met een eeuwenoud landschap, dat 
toont hoe onze landschappen eruit zagen 
vooraleer de mens dijken ging bouwen. 
In de plassen links van de hut foerageren 
doorgaans enkele steltlopers. Speur met 
je verrekijker net boven het landschap, 
veel kans dat je er een jagende bruine kie-
kendief gaat ontdekken. Buizerds, slecht-
valken en torenvalken gebruiken paaltjes 
als rust- en kijkplek. Misschien ontdek je 
wel een jagende boomvalk. De vogeltrek 
komt nu langzaam op gang en boomvalken 
volgen groepjes trekvogels.

7. Putten Weiden – terug via de Petrus-
straat, aan knooppunt 16 kort knooppunt 
14 rijden, en meteen rechts in Oude Sluis-
straat rijden, op het einde Oude Sluis-
straat de helling links oprijden, en aan de 
overkant Middenstraat ligt kijkplek 7 met 
zicht op de plassen van Putten Weiden.  
Putten Weiden toont een authentiek zilt 
landschap met de restanten van enkele 
oude kreken. Door een combinatie van 
zoute kwel, de venige en een reliëfrijke 
bodem is een toplocatie voor broedvogels 
zoals grutto, kluut en tureluur. Tot voor 
een 10-tal jaar leek het erop dat Putten Grutto – foto: Luc Meert

Torenvalk met prooi- foto: Fons Van den heuvel
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fietstip 

Weiden zou moeten wijken voor de uit-
breiding van de haven, maar inmiddels 
werd beslist om het gebied voor altijd een 
natuurtoekomst te geven.

8. Putten West – Middenstraat volgen 
en meteen rechts Pillendijk inrijden rich-
ting knooppunt 12, bocht naar rechts, ter 
hoogte fruitboomplantage te voet over 
het betonnen brugje en pad links van 
plantage volgen.
Putten West is een voormalig land-
bouwgebied, dat in het kader van de 
natuurcompensaties bij de aanleg van 
het Deurganckdok werd ingericht als een 
weidevogelgebied. De vruchtbare akker-
grond werd afgegraven tot net boven de 
grondwatertafel en de contouren van een 
oude zoetwaterkreek werden hersteld. 
De enorme vogelrijkdom die je er in elk 
seizoen kan bekijken  toont dat natuurher-
stel door middel van natuurbouw vrij snel 
schitterende resultaten kan opleveren. De 
beste plek om de vogels te bekijken is het 
pad tussen de fruitboomplantage en het 
natuurgebied. Tijdens warme zomerdagen 
is het koeler in de schaduw van de bomen 
en de zon staat dan prima.

9. Drijdijck – Op einde pad fruitboom-
plantage rechts Oud Arenberg volgen en 
links Hertogenstraat richting knooppunt 
67, daarna knooppunt 69 volgen.
Het natuurgebied Drijdijck plakt letterlijk 
aan het havengebied, ook hier werden ak-
kers en weilanden afgegraven en ingericht 
als een plas-drasgebied, met in de plassen 
grote takkenhopen, waarvan men hoopt 
dat er op termijn lepelaars gaan broeden. 
Het zijn echter voornamelijk kokmeeuwen 
die de takkenhopen hebben gekoloniseerd 
als broedplaats.  Drijdijck staat garant voor 
een enorme vogelrijkdom, met ongeveer 
alle eendensoorten, steltlopers en reigers 
als blikvanger. Tussen de hoge populieren, 
zijn er af en toe openingen, en dus prima 
plekken om de vogels te bekijken.  

10. Verrebroekse blikken – Knooppunt 
69 volgen, Spaans Fort, links afslaan in 
Watermolendijk, links afslaan in Schoor-
havenweg en daarna rechts fietspad 
evenwijdig aan de Hoogschoorweg en 
onder rotonde (tunnels) volgen, daar 
meteen links afslaan en fietspad langs 
Haandorpweg volgen tot infobord aan 
overkant straat. De Verrebroekse blikken 
zijn best te bekijken vanaf het infobord 
aan de Haandorpweg en verder ook langs 
de Kapelstraat. Meest opmerkelijk is een 
kolonie lepelaars, en geoorde futen zijn 
er ook regelmatig te bekijken. Opvallend 
is een kudde waterbuffels, die er worden 
ingezet voor het graasbeheer.

11. Rietveld Kallo – Terugrijden via het 
fietspad langs de Haandorpweg en daarna 
het fietspad langs de Hazopweg/Steen-
landlaan/Fabrieksstraat/Victoriestraat/
Gasthuisstraat. De plassen van het Riet-
veld Kallo zijn goed te bekijken vanaf 2 
kijkpunten aan de Gasthuisstraat.Het zijn 
prima plekken om lepelaar, grote en klei-

ne zilverreiger te bekijken. Geoorde futen 
zijn doorgaans ook vaste bezoekers, net 
zoals praktisch alle eendensoorten.

12. Groot Rietveld – Einde Gasthuis-
straat, links afslaan Kwarikweg en vervol-
gens Scheldedijk. Een zigzagpoortje geeft 
toegang tot een soort tussendijk, waar je 
een goede kijk hebt op de plassen en riet-
velden. Een groep Konikpaarden zorgt er 
voor de begrazing. Op de plassen zijn ta-
feleend, kuifeend, dodaars en soms ook 
geoorde fuut regelmatige broedvogels. 
In de rietkragen heb je een goede kans 
op woudaapje, terwijl de rietvelden dan 
weer een prima broedplaats zijn voor 
bruine kiekendief.

13. Broedvlakte Zwijndrecht – Schelde-
dijk. De laatste kijkplek van deze vogel-
kijkfietstocht is goed te bekijken vanaf 
het fietspad langs deScheldedijk.. 

Algemene info
Lengte: 60 km

Start : Veersteiger Callebeek, einde Schel-
destraat/Callebeekstraat Hemiksem

Waterbus:  Afvaarten Waterbus aan Calle-
beek, op het uur en het halfuur. Afvaarten aan 
steiger halte Zwijndrecht, 2 minuten voor het 
uur en het halfuur. Kijk ook even naar : www.
waterbus.be 

Parkeren
Parkeren einde Callebeekstraat of parking 
Scheldestraat/Schelde-oever Hemiksem. 

Eten en drinken
Langs de fietsroute zijn de plaatsen met ho-
reca beperkt, voorzie dus voldoende drank 
en een picknick.

Picknickplaatsen
Langs de fietsroute zijn er enkele picknick-
plaatsen, onder meer aan de infokeet op de 
ringdijk bij Prosperpolder Noord. 

Tip
Link naar de route op routeyou:  
http://bit.ly/NPRS-VS
Of scan de QR-code hiernaast.

Tekst: Erik De Keersmaecker – Natuurpunt Rupelstreek

Torenvalk met prooi- foto: Fons Van den heuvel



12 Vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek in actie

Werken aan het herstel van het vlonderpad in het Niels Broek
Eind februari trokken er enkele zware stormen over de Lage landen. Na 
Dudley raasde Eunice over ons land, één van de zwaarste stormen van 
de laatste decennia. Daarna kwam storm Franklin ook nog even langs, 
met bijzonder veel wind en erg veel regen. 
In het Niels Broek was de ravage enorm, in die periode stond het 
waterpeil er erg hoog en in een met water verzadigde bodem hebben 
wortels minder houvast en zo gingen er tientallen inmiddels 30 jaar oude 
Canada-populieren tegen de vlakte. Dat er oude Canada-populieren 
omvielen, dat zagen we er graag gebeuren, minder leuk is dat ze daarbij 
op wandelpaden terecht kwamen en nog erger als ze op het vlonderpad 
vielen, dat eind 2020 in het broekbos werd aangelegd. 
Een 30 meter hoge boom die op het vlonderpad valt, dat betekent 
immers schade en veel herstelwerk. Het optillen van het ingedeukt 
vlonderpad lukt niet met mankracht en dus moest er een stelling wor-
den gebouwd en getakeld worden. Dat lukte wonderwel, al waren er 
wel meerdere werkmomenten nodig om het nieuwe en ook het oude 
vlonderpad te herstellen. 

Speuren naar kamsalamanders in het natuurgebied Kleiputten Terhagen
Uitgerust met 3 amfibieënfuiken en een waadpak gingen we van 27 april tot 4 mei 
elke dag op stap, met als missie: kamsalamanders zoeken in de poelen van het 
natuurgebied Kleiputten Terhagen.  Met succes, in 2 poelen en in één gracht zaten 
er kamsalamanders in de fuiken. In totaal werden 7 diertjes gevangen, gefotogra-
feerd en meteen weer vrijgelaten. Dat belooft dus voor de toekomst, als er extra 
poelen in de zone richting kijkpunt ijsvogel worden gegraven en de centrale vijver 
wordt uitgebaggerd en de oevers worden afgeschuind. Naast kamsalamanders 
werden er eveneens een 25-tal kleine watersalamanders, kokerjuffers, nimfen van 
grote keizerlibel, rugzwemmer, gewone geelrand, grote plasduiker, bruine duiker, 
gestreepte waterroofkever, gegroefde haarwaterroofkever, tuimelaar, poelpiraat 
en een rietvoorn gevangen.
Daarna verhuisden de fuiken naar het Niels Broek, daar vonden we bijzonder veel 
kleine watersalamanders, 10-doornige en 3 doornige stekelbaars, bruine duiker, 
gestreepte waterroofkever, gewone duikerwants, gewone geelrand, gewone snel-
zwemmer, gewoon bootsmannetje, grote plasduiker, grote spinnende watertor, 
onechte paardenbloedzuiger, boerenknoopje en posthoornslak.

Wilde bijen in Rumst
Traditioneel organiseren we in de maand juni een rondleiding rond wilde bijen in de kleiputten van 
Terhagen. En ook al zijn er dan heel wat soorten actief, het is vooral in het voorjaar dat de meeste 
bijen actief zijn.
Daarom organiseerden we dit jaar op 10 april een rondleiding en hoopten we op gunstig weer. Een 
12-tal personen daagden uiteindelijk op, waaronder een bijenliefhebber uit Nederland die wel eens 
wou zien wat voor leuke soorten er in onze kleiputten voorkomen.
Het weer was niet ideaal, maar het bleef gelukkig grotendeels droog waardoor er toch wel wat 
activiteit te zien was. Met de vondst van een geelzwarte wespbij konden we ook een nieuwe soort 
toevoegen aan de soortenlijst. In de kleiputten, inclusief de actieve groeve en omliggende industrie 
zijn nu al 144 soorten bijen gespot.
Tijdens de Week van de bij, van 28 mei tot 4 juni, organiseerde Aculea, de bijen en wespenwerkgroep 
van Natuurpunt een Hommelweekend. Over heel Vlaanderen werden er dan wandelingen georga-
niseerd met als thema hommels. En zo ook in de wijk Vosberg te Rumst. Een tiental enthousiaste-
lingen kwamen opdagen voor een wandeling doorheen de wijk om te zien wat ze kunnen doen om 
hommels en wilde bijen te helpen. Als voorbeelden kregen ze een berm voorgeschoteld die met oog 
voor bestuivers wordt beheerd door de gemeente, een ingezaaide bloemenweide op de grond van 
de parochie, het veld van een bioboer met aandacht voor de biodiversiteit en een echt bijenparadijs 
op een verloren stukje grond. Ondanks de regen zijn de meeste deelnemers tot het einde gebleven. 
Volgend jaar organiseren we allicht terug een bijenwandeling, hopelijk nu wel met goed weer.

Wespbij – foto: Kris Devos

Vangst links 2 kamsalamanders – rechtsboven: 2 kleine 
watersalamanders – foto: Erik De Keersmaecker

Optakelen vlonderpad – foto: Erik De Keersmaecker

Tekst: Maarten Wielandts – vrijwilliger Werkgroep Kleiputten Terhagen
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Handen uit de mouwen voor de steenuil,                                
torenvalk en kerkuil
 Vanaf de 2de helft van de maand mei en 
tijdens de maanden juni en juli volgen de 
controles van de nestkasten van steenuil, 
torenvalk en kerkuil in Klein-Brabant en 
de Rupelstreek elkaar in snel tempo op. 
Met meerdere controleronden per week, 
waarvan sommige zelfs een hele voor- en 
een namiddag in beslag nemen. De con-
troles van de nestkasten voor steenuil en 
torenvalk worden overdag uitgevoerd, 
terwijl de kerkuilnestkasten enkel tijdens 
de vooravond worden bezocht. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat 2022 
een moeilijk jaar wordt voor de kerkuil, de 
reden blijkt een zogenaamd daljaar te zijn, 
waarbij er minder muizen zijn en er dus 
minder voedsel beschikbaar is. Kerkuilen 
zijn specialisten muizenjagers en minder 
goed in staat om op andere prooisoorten 
over te schakelen. 

Bij onze avondlijke toeren langs 25 nest-
kasten vonden we tot op heden 21 
bewoonde nestkasten, maar in amper 6 
nestkasten werd er een geslaagd broed-
geval vastgesteld. In de andere nestkasten 
waren er één, soms twee vogels aanwezig, 
maar wordt er voorlopig niet gebroed. 
Instinctmatig voelen de vogels aan dat ze 
minder prooien kunnen vangen, amper 
genoeg voor zichzelf, maar onvoldoende 
voedsel om jongen groot te brengen.

In tegenstelling tot kerkuilen kunnen 
steenuiltjes makkelijker overschakelen 
naar andere voedselbronnen, de voorbije 
winter werd hard gewerkt aan het plaat-
sen en herstellen van een 20-tal steenuil-
nestkasten. Met spanning werd dan ook 
uitgekeken naar de resultaten van al dat 
werk en het heeft toch al geloond.
Bij een toer langs 18 nestkasten vonden 
we  10 bewoonde nestkasten, met in 8 
nestkasten een geslaagd broedgeval, en 
in totaal 20 jonge steenuiltjes. 

Met spanning werd dan uitgekeken naar 
het broedsucces in de torenvalkennest-
kasten, ook daar werd er de laatste jaren 
hard gewerkt om het aantal beschikbare 
nestkasten te verhogen. Momenteel staan 
we wat de controles van torenvalkennest-
kasten betreft nog aan de start van de 
inventarisaties, maar de eerste resultaten 
lijken erop te wijzen dat de torenvalken la-
ter zijn beginnen broeden dan de voorbije 
jaren. En inmiddels weten we al dat 2022 
een jaar in mineur zal worden voor de 
torenvalk. Een flinke halve dagtoer langs 

8 nestkasten in Klein-
Brabant leverde slechts 
2 bewoonde nestkasten 
op, samen met eerder 
geslaagd broedgeval staat 
de teller er nu op 3 be-
woonde nestkasten en 
de kans lijkt groot dat 
het daarbij zal blijven. En 
hetzelfde scenario dreigt 
zich in de Rupelstreek te 
herhalen, daar staat de 
teller nu eveneens op 3 
bewoonde nestkasten. 

Het is telkens wel even 
schrikken voor de jonge 
vogels, als het deksel van 
de nestkast wordt open-
gemaakt of wordt opge-
tild of dat er plots een 
hoofd voor de nestkast 
verschijnt. Schuilen in 
een hoekje heeft weinig 
zin, als een hand met een 
stevige handschoen ze 
één na één uit de nestkast 
haalt, in een donkere rug-
zak steekt en ze daarna 
een kleine aluminium 
ring aan één van de poten 
doet. Als alles goed gaat 
vliegen ze dan enkele 
weken later uit en door 
die pootring kunnen we 
ze blijven volgen, want 
af en toe krijgen we een 
terugmelding. 
Dat is belangrijk omdat we 
zo bijzonder veel te we-
ten komen. Bijvoorbeeld 
waar de vogels overwin-
teren, wat eventueel de 
doodsoorzaak is, hoe oud 
de vogel wordt. 

In België worden alle ring-
gegevens geregistreerd in 
de databank van de Ring-
dienst Belgisch Koninklijk 
Instituut voor Natuur-
wetenschappen. Heb je 
een ring gevonden, dan 
kan je die opsturen naar: 
Museum 1000 Brussel of 
je vult de gegevens in via 
de website: 

odnature.naturalscien-
ces.be/bebirds/nl

Controle nestkast kerkuil – foto: David Van den Broeck

Jonge kerkuilen in nestkast – foto: Erik De Keersmaecker

Jonge steenuiltjes met een aluminium ring aan de poten, met 
daarop een uniek nummer – foto: Erik De Keersmaecker

Jonge torenvalken in nestkast – foto: Erik De Keersmaecker
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Eén van onze Aartselaarse leden vertelt…
Een waar gebeurd 1 april-verhaal: De verdwaalde blauwe reiger
Het begon op 31 maart in de namiddag.
Na z'n middagslaapje keek René, als 
gewoonlijk, even door het slaapkamer-
raam.
Is er wat te zien in onze en omliggende 
tuintjes? Wauw, daar op het dak van de 
"schuin achterburen" staat een grote rei-
ger. Ik moest direct ook komen zien. En ja, 
hij bleef mooi staan, keek rustig om zich 
heen. Het was toen rond drieën.
Maar de eerste verbazing en bewondering 
werd na een paar uren al lichte ongerust-
heid.
De vogel stond nog steeds op dezelfde 
plaats, in dezelfde houding. Wat raar....
Toch dachten we nog dat de situatie rede-
lijk normaal was en wachtten we de zons-
ondergang af. Dan zou hij vast opvliegen 
en z'n tocht verder zetten...?

De volgende ochtend, 1 april notabene, 
zagen we dat het mis gegaan was met onze 
blauwe reiger. Hij zat nu ineengedoken 
tussen 2 zonnepanelen, wind en sneeuw-
vlokken rondom. 
Er moest iets gedaan worden, maar wat?
Bij de achterburen zag ik geen licht bran-
den. Ze waren vast al gaan werken en de 
kinderen waren naar school. Ik besloot 
dat een briefje misschien wel een goed 
idee was. Er zat tenslotte een vogel op 
hún dak, op hun zonnepaneel. Dat briefje 
werd gebust, maar weer thuis, vond ik 
geen rust. Wat als die mensen niet naar 
't werk zijn, maar op vakantie vertrokken 
waren? Gepeins en gepieker...
Het Rupel.blad van Natuurpunt? Ja, ik kon 
ook de brandweer bellen. Maar mogen die 
zonder toelating van de eigenaar zomaar 
op het dak? Hoe werkt dat?
Dus, ja, in het Rupel.blad het emailadres 
van Hilde gevonden. Hilde organiseert een 
vogelwandeling op een vroege ochtend in 
het Cleydael. Zij weet vast meer van vogels 
af. Ik mailde haar over de verdwaalde rei-
ger. Na een uurtje was er al antwoord:
"Het beste wat je kan doen is contact 
opnemen met het Dierenopvangcentrum  
het VOC  in Brasschaat."
Niet getwijfeld, direct gebeld. De mevrouw 
aan de telefoon van het VOC begreep ook 
dat ik die vogel niet zelf naar Brasschaat 
kon brengen en beloofde de brandweer 
te contacteren om het "Blauwe Reiger 
Probleem" op te lossen.
Nu kon ik zelf helemaal niks meer doen 
dan wachten. Ik had mijn telefoonnum-
mer en adres opgegeven en het adres in 

de Helenboslaan waar ze de vogel konden 
vinden, maar het bleef stil....
Ineens, rond 3 u zag ik blauwe zwaailichten 
door de struiken door flitsen. 
Ja, het was een brandweerwagen! Als de 
vliegende bliksem een jas aangetrokken 
en op de fiets naar de Helenboslaan. Er 
stonden al 2 brandweermannen op het 
dak en iemand bediende de ladderwagen. 
Ze hadden een kartonnen doos voorzien 
om “onze blauwe” naar beneden te bren-
gen. Het was heel gemakkelijk gegaan, zei 
de brandweervrouw. De reiger reageerde 

Help de egels …
In het januarinummer van Rupel.blad lan-
ceerde Natuurpunt Aartselaar een oproep 
om de egels te helpen door tuinen egelvrien-
delijk te maken en door de tuinen met elkaar 
te verbinden door “egelwegels”.

We kregen deze foto toegestuurd door                   
Natuurpuntlid David Van den Broeck. 
Hij plaatste ook het door ons bezorgde egel-
wegelbordje. 

Hopelijk volgen heel wat Natuurpunters hem 
in zijn zorg voor de egels. 

bijna niet meer en liet maar begaan. 
Ik heb hem niet meer van dichtbij kunnen 
zien. Maar ik zal morgen toch nog eens  
het VOC bellen om te horen wat ze in het 
centrum met de vogel gedaan hebben. Een 
spuitje gegeven? Of nog geprobeerd te 
reanimeren en op te warmen vooral.
Hilde mailde nog dat men in het opvang-
centrum met vrijwilligers goed zorgt voor 
de dieren. Nu maar duimen....Ik kreeg ook 
een pluim voor mijn "vogelzorg". Dat doet 
echt deugd.
Met speciale 1 april-groetjes.

Blauwe reiger - foto:De Weger Walter

Martine

De blauwe reiger is opgehaald door de brandweer van Boom en naar het VOC Opvangcentrum 
in Malderen/Londerzeel gebracht. Aan de hand van het volgnummer dat elk opgevangen 
dier krijgt, kan je achteraf op de website van het VOC nagaan hoe de toestand is van het 
gekwetste of zieke dier.
Deze blauwe reiger heeft volgnummer 474. Het dier is goed hersteld en vertoeft nu (half 
mei) nog in een buitenkooi.
Gegevens VOC Malderen/Londerzeel: Boeksheide 51 Londerzeel – 052 33 64 10 
vogelopvangcentrum-malderen.be
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Vlaamse Ardennendag - Paasmaandag 2022
‘Het Burreken’, een echte belevenis!
2de Paasdag, een zachte lentezon en een 
gedroomd stukje natuur: het Burreken, ge-
legen in het Oost-Vlaamse Brakel, volop de 
Vlaamse Ardennen. Je kan dit natuurgebied 
betreden vanuit Roborst of vanuit Hore-
beke. Wij kiezen het kerkje van Schorisse 
als vertrekpunt. 
We beginnen eraan met frisse moed, maar 
met minder getrainde benen. Wat wil je, na 
al die corona-kommer en kwel! De niveau-
verschillend nopen af en toe tot een rust-
pauze, but who cares als je tegen zo’n fijne 
vergezichten aankijkt. Onze vriendelijke 
gids, Jos Gyssels,  kenner van het terrein, 
brengt ons beetje bij beetje de eigenaar-
digheden van de omgeving bij. 

Het Burreken is o.a. bekend voor zijn ‘kolo-
nie’ vuursalamanders. Naast zijn opvallende 
kleur –zwart met gele stippen- is het een 
beestje met afwijkende manieren. Ze leven 
namelijk op het droge, want zeker het vrouw-
tje is waterschuw. In Het Burreken krijg je ze 
met tientallen te zien in september, dan ko-
men ze uit hun schuilplaats voor de paring.                                                                                                        
Hoe hoger we klimmen, des te indrukwek-
kender wordt de omgeving. We belanden in 
een theatervormige ruimte, waar best een 
vogelconcert zou kunnen doorgaan. Want 
die zijn talrijk aanwezig en ook zij genieten 
kennelijk van de lente. Toen Natuurpunt het 
beheer kreeg over het gebied, vroeg men 
zich af of er grazers konden worden ingezet. 

Vermits Het Burreken een landschap ver-
toont, met hier en daar wat graspartijen, 
maar met overtuigend veel bomen en bos-
schage, koos men uiteindelijk voor paarden. 
Hun uitwerpselen zijn droger en trekken 
minder str…vliegen aan!

En dan heb ik het nog niet gehad over de 
bloemen die we aantreffen. Ook in Het 
Burreken bloeit de boshyacint. Iets minder 
overtuigend dan in het Hallerbos, maar hier 
en daar duiken toch kleinere groepjes op. 
Sterker aanwezig zijn de bosanemonen. 
Gezien het wat koudere voorjaar staan ze 
er nog netjes bij. Op tal van plaatsen is ook 
het daslook aanwezig. Eventjes tussen duim 

en wijsvinger wrijven en de bekende geur 
duikt op.
Het is ruim middag geweest als we onze 
ochtendwandeling afsluiten. Tijd voor 
een picknick in de schaduw van een haag, 
want de zon doet intussen flink haar best. 
Een blonde Ename blijkt een welkome 
aanrader.

Na de middag volgt nog een wandeling 
doorheen het Brakelbos, met aandacht voor 
bloemen en kruiden, maar daar bedank 
ik voor. Mijn (fotografische) tevredenheid 
is groot, maar de fysieke uitdaging laat 
sporen na!

Walter Decoene

Het Brakelbos, een blauwpaars pareltje!
Na de picknick – genietend van een heerlijk zonnetje – in Louise Marie 
rijden we naar Vloesberg, waar Ronny Declercq ons opwacht.
Het wordt een pittige wandeling in het Brakelbos. Klimmen en dalen 
en intussen genieten van de fantastisch mooie bloementapijten van de 
blauwpaarse boshyacint in de beukenbossen.

We zien stoere beukenbomen, die vaak meer dan 100 jaar op de flanken 
van de Mont de Rhode (Modderode) staan. Deze bomen dragen nog geen 
loof, waardoor de hyacinten volop hun pracht kunnen tonen.
Reetjes staan rustig te grazen en op een andere plaats flitst een elegante 
ree plots de weg over. In een poel ontdekken we een salamander en 
enkele tellen later bijna één van onze deelnemers…

Onze gids is de enige met laarzen. En ja, we mogen ervaren waarom. 
Een smal paadje blijkt door de modder een waar avontuur te betekenen, 
waar we ons allemaal goed gemutst doorheen slaan. 
Nu nog flink doorstappen naar de plek, waar we Elka en Walter hebben 
achtergelaten … en daar wacht ons een welverdiende frisse drank.

De Vlaamse Ardennendag, waar we met Natuurpunt Aartselaar en 
Natuurpunt Hobokense Polder aan deelnamen, was weer een schot in 
de roos!

Ria Thys

Brakelbos - foto : Luk Smets Het Burreken - foto: Walter Decoene
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17.07
De Reukens, Aartselaar
VLINDEREN IN DE REUKENS
Dagvlinders vormen belangrijke indicato-
ren 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.
Wij gaan vandaag traditiegetrouw ook 
eens kijken welke vlinders er in de Reukens 
allemaal hun thuis gevonden hebben.

Wil je je eigen tuin vlindervriendelijker 
maken? Surf eens naar de website van 
Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/
pagina/vlinders-je-tuin

zondag 17 juli, van 14 u tot 16 u
Afspraak aan de picknickbank op het 
Reukenspad (ingang via Langlaarsteenweg 
naast nummer 89). Voorzie zonnecrème 
en zonnepet bij warm weer.
Gert Verschueren is onze gids.
Inschrijven noodzakelijk ten laatste 16 
juli: 
Ria Thys, ria.thys@telenet.be of 
0476/33 79 36

27.08         
Golf Cleydael, Aartselaar
VLEERMUIZEN IN GOLF CLEYDAEL                 
Deze familie heeft het al heel lang erg 
moeilijk gehad om in de gunst van het 
publiek te komen.
De filmindustrie heeft met de reeks rond 
“Dracula” een heel erg éénzijdig en totaal 
van de pot gerukt beeld gegeven van 
“Vampieren”

Het Coronavirus, dat “waarschijnlijk/
misschien/zeker” door een vleermuis in 
Wuhan zou verspreid zijn, heeft ook al 
niet bijgedragen tot de populariteit van 
deze diersoort.
En toch… vleermuizen zijn een onmisbare 
schakel in ons ecosysteem!!!
Een insectenetende vleermuis kan wel 
600 muggen per uur vangen en per nacht 
3000 insecten eten. In Arizona bleek een 
vleermuiskolonie elke nacht 160 000 kilo 
insecten te eten (ongeveer het gewicht 
van 34 olifanten!!!)
Zij zijn ook de enige zoogdieren die echt 
kunnen vliegen.
Ook in Aartselaar vinden we verschil-
lende vleermuisfamilies en –soorten.
Natuurpunt Aartselaar heeft ook al veel 
“vleermuizenkasten “ gehangen om zo 
mee zorg te dragen voor deze ecologisch 
waardevolle diersoort.
Op de “Nacht van de vleermuis” op 27 
augustus gaan we met Natuurpunt op 
zoek naar deze fantastische dieren. We 
zoeken antwoorden op veel gestelde 
vragen:
“Hoe ziet een dag van een vleermuis er 
uit? Welke vleermuizen vind je bij ons? 
Hoe vindt een vleermuis de weg in het 
donker? Vliegen vleermuizen in je haar? 
Er zit een vleermuis op mijn zolder. Wat 
nu?
zaterdag 27 augustus, van 20u tot 
22.30u
Op deze en nog veel meer vragen wordt 
vandaag een antwoord gegeven. Af-
spraak n de Cleydael Golf & Country Club 
(parking voorzien). 
Na een diavoorstelling met uitleg over 
het leven van deze prachtige dieren,  
speuren we met een  “batdetector” in 
het bos naar de aanwezigheid van  ver-
schillende soorten vleermuizen.
Hopelijk horen en/of zien we verschil-
lende  exemplaren van deze fantastische 

03.09
De Reukens, Aartselaar
DE BOSWACHTER VERTELT IN DE 
REUKENS
Waar mag je wandelen in De Reukens? 
Waarom werden er bomen gekapt? Wat 
gebeurt er nabij de Halfstraat ter hoogte 
van Decathlon? Welke delen van De 
Reukens zijn eigendom van ANB of van 
de gemeente? Komt er nog uitbreiding 
van het speelbos? Komen er schapen of 
andere dieren in het gebied?
Deze vragen en allicht nog zoveel meer 
worden vandaag beantwoord door 
boswachter Wouter Huygens van ANB 
(Agentschap voor Natuur en Bos). 
Wouter wandelt met geïnteresseerde 
burgers ca 3 u doorheen het natuurge-
bied en zal heel veel nuttige informatie 
geven over de doelstellingen bij het 
beheer van de Reukens en de toegan-
kelijkheid.
Maximum 30 mensen kunnen deelne-
men en dienen zich in te schrijven bij 
luk.smets@telenet.be. De wandeling 
is gratis. 
zaterdag 3 september, van 10u tot 13u
Afspraak aan het infobord op de Langlaar-
steenweg (naast huisnummer 141). 
Parkeren kan in de naastgelegen straat 
Oeyvaersbosch. 
Deze wandeling wordt mee ondersteund 
door Hans Cops, Aartselaars Schepen van 
Leefmilieu.

familie.
Omdat de wandeling door het bos gaat, 
zijn stevige schoenen aanbevolen.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 30, 
dus tijdig inschrijven is noodzakelijk. 
Dit kan bij Ronny Verelst, 
ronnyverelst@telenet.be
Deelnemen is gratis!

Bruin zandoogje - foto : Luk Smets

Dwergvleermuis
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Bekijk alle activiteiten op www.natuuraartselaar.be

17.09
Cleydaellaan en Cleydael-
bos/Zinkval
"ADOPTEER EEN BERM" – ZWERF-
VUIL RUIMEN
WORLD CLEAN UP DAY
Vandaag is het World Clean Up Day. In 
heel Aartselaar zullen teams deelnemen 
aan een grote zwerfvuil opruimactie. 
Als Natuurpunt Aartselaar ruimen we 
traditioneel de berm langs de Cley-
daellaan en de Zinkval. Bij een mooie 
opkomst van ruimers kunnen we ook 
het natuurgebied Cleydaelbos erbij 
nemen.
In de voorbije jaren hebben de vrijwil-
ligers van Natuurpunt Aartselaar al 
enkele honderden volle zwerfvuilnis-
zakken 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…
zaterdag 17 september, van 10 u tot 
13.00 u
Om 12 u verzamelen we met alle teams 
en het afval op het Laar en biedt de 
Milieuraad aan alle ruimers een re-
ceptie aan.
Afspraak om 10 u op de parking aan 
Zinkval.  Werkhandschoenen en stevig 
schoeisel zijn aan te raden. Wij zorgen 
voor zakken en grijpers.
Deelname melden bij Ronny Verelst 
ronnyverelst@telenet.be
0475 58 55 70 

14.09
BEN JE BANG VAN EEN SPIN?

Ben jij een moedig iemand en heb • 
je al eens een spin durven vastne-
men?
Heb je zo’n spinnetje al van heel • 
dichtbij bekeken?
En heb je al eens spinnensoep ge-• 
proefd?
Of wil je eens een gezellige spin • 
knutselen?

Ben jij 4 jaar of ouder? Dan kan je 
samen - met je (groot)ouders – bij 
Natuurpunt meer over die prachtige 
beestjes te weten komen. We maken 
samen een groot spinnenweb en we 
weten zeker dat na deze middag nie-
mand nog bang is van een spin of een 
spin wil doodtrappen.
Je mag vooraf heel voorzichtig een 
spinnetje vangen en meebrengen. 
Dan bekijken we het samen. Daarna 
zet je het wel weer op dezelfde plaats 
terug hé?
woensdag 14 september, van 14 u 
tot 16 u
Afspraak in het Jeugdlokaal (in het oude 
zwembadgebouw onder de vroegere 
brasserie) van het Sportcentrum van 
Aartselaar, Kleistraat 204. Deelname 

Voor kinderen,ouders/grootouders

Hé, natuurverkenner! 
Wil je met een avontuurlijke doerugzak 
het zomerse Cleydaelbos ontdekken?

Natuurpunt Aartselaar ontwierp, met on-
dersteuning 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/grootou-
ders/… 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/groot-
ouders) op een speelse manier de natuur in 
het Cleydaelbos ontdekken: heel veel leuke 
opdrachten, een kompas, loepepotje, zoek-
kaarten, …  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 Fail-
lelaan 32 Aartselaar en dient uiterlijk na 1 
week daar ook weer ingeleverd te worden.  
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

voor kinderen van Natuurpuntleden              
€ 5, voor kinderen van niet-leden: € 7, 
ter plaatse te betalen. Wij voorzien een 
stukje fruit.
Laat je door papa, mama, opa of oma 
inschrijven bij Hilde Janssens – 
hiljans@hotmail.com – 0472 81 39 98.
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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 zondag 
open, telkens van 14u tot 18u. En tevens 
op zaterdagnamiddag, mits er vrijwilligers 
beschikbaar zijn.
Info: 0486/105.080 
of info@natuurpuntrupelstreek.be

02.07 – 06.08 – 03.09
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 2 juli, 8u50 tot 12u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuis-
straat Schelle, veerboot 9u en veerboot 
terug om 12u.
Volgende datums: 6 augustus en 3 sep-
tember 
Meld vooraf je deelname: 
debacker-vanlinden@telenet.be

Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

Man en vrouw kuifeend – foto: Luc Meert

03.07 
Terhagen
OP ONTDEKKING IN DE OUDE KLEI-
PUTTEN
We wandelen in de vroegere kleiputten 
tussen Terhagen en Reet, waar de na-
tuur 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.

zondag 3 juli, 10u tot 12u30
poort NV De Beukelaer, Kardinaal Car-
dijnstraat, 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

Noord, de Schorren van den Ouden 
Doel en het Paardenschor. Picknicken 
doen we op de dijk bij Prosperpolder 
Noord, vervolgens fietsen we via Pros-
perpolder Zuid richting kijkhut aan het 
Verdronken Land van Saeftinghe. Om 
daarna naar Putten Weiden en Putten 
West te fietsen, vooraleer we doorfietsen 
richting Kallo en onze vogelkijkfietstocht 
afronden bij de rietvelden Kallo en het 
Groot Rietveld.
De totale fietsafstand bedraagt ongeveer 
50 km. Heb je een elektrische fiets, hou 
er dan rekening mee om met een opge-
laden batterij te vertrekken.

donderdag 7 juli, 9u20 tot 18u30
veer Callebeek, Scheldestraat/Calle-
beekstraat Hemiksem – Waterbus om 
9u30 (stipt)
Meebrengen: verrekijker, fototoestel, 
picknick, voldoende drank, aangepaste 
kledij. Betalen op de Waterbus kan via 
een 10-vaartenkaart of met bancontact. 
Voor de tochten met de Waterbus heen 
en weer betaal je telkens 2 vaarbeurten. 
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 
12 deelnemers.
Meld dus vooraf je deelname: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

16.07 – 17.09
Boom/Mechelen
VOGELS SPOTTEN AAN HET ZENNEGAT
Samen met vrijwilligers van Vogelwerk-
groep Rupel kan je om de 2 maanden 
een vogelkijkwandeling maken langs de 
Dijle en omheen het overstromingsge-
bied Zennegat. Een gebied dat inmiddels 
uitgegroeid is tot één van de beste vogel-
kijkgebieden in onze regio. De wandel-
afstand bedraagt 4 km en de wandeling 
gaat over goed begaanbare paden. 

zaterdag 16 juli, 8u30 tot 12u 
Bijeenkomst kerk H.Hart (A12) Antwerp-
sestraat/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 17 septem-
ber 

Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

07.07 
Hemiksem/Doel/Kieldrecht/
Verrebroek/Kallo
VOGELKIJKFIETSTOCHT NATUURGEBIE-
DEN LINKEROEVER
De Waterbus brengt ons tot bij halte Lief-
kenshoek en ruim 10 kilometers verder 
start het vogels kijken aan Doelpolder 
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04.08
Schelle/Sint-Amands/  
Baasrode/Kastel/Hamme/
Rupelmonde
FIETSTOCHT VOGELRIJKE SCHELDE-
VALLEI
Deze fietstip leidt ons dwars door Klein-
Brabant en brengt ons via het Baasrode-
veer in het Waasland.  We fietsen langs 
beide oevers van de prachtige Durme 
en vervolgens langs de kilometerlange 
dijk van de Schelde. Onderweg ontmoe-
ten we prachtige natuurgebieden, en 
indrukwekkende vogelkijkgebieden. 
Veerboten brengen ons heen en later 
weer terug over de Schelde en de 
Rupel. Stap op je fiets en ontdek mee 
de beste vogelkijkplekjes. De totale 
fietsafstand bedraagt 55 km. Heb je een 
elektrische fiets, hou er dan rekening 
mee om met een opgeladen batterij te 
vertrekken. 
donderdag 4 augustus, 9u50 tot 18u 
Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde 
Tolhuisstraat Schelle, we nemen de 
veerboot van 10u
Meebrengen: verrekijker, picknick en 
eventueel een drankje voor onderweg
Het aantal deelnemers wordt beperkt 
tot 12 deelnemers.
Meld dus vooraf je deelname: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

04.09 
Terhagen
NAZOMER IN DE OUDE KLEIPUTTEN
We wandelen in de vroegere kleiput-
ten 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 hopelijk 
van heerlijk nazomerweer.
zondag 4 september, 10u tot 12u30
poort NV De Beukelaer, Kardinaal Car-
dijnstraat, 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

10.09 
Boom/Tholen/Schouwen-
Duiveland
BUSTOCHT VOGELS KIJKEN THOLEN – 
SCHOUWEN/DUIVELAND
Vandaag staan er bezoeken aan de 
mooiste vogelkijkgebieden op Tholen en 
Schouwen-Duiveland op het programma. 
Daarbij maken we optimaal gebruik van 
het reizen met een autobus. De bus zet 
ons af en pikt ons, na een korte of lan-
gere wandeling, telkens op een andere 
plaats weer op. Begin september is een 
prima periode om naar vogels te kijken. 
De vogeltrek bereikt nu stilaan een 
hoogtepunt en de grote en prachtige 
natuurgebieden in de Zeeuwse delta 
werken als een magneet op trekvogels. 
We richten onze kijkers op verschillende 
soorten steltlopers, maar mogelijk ook 
al op de eerste overwinteraars, met rot-
ganzen op kop. Deze bustocht is dan ook 
een niet te missen uitstap voor iedere 
vogelkijker…    
zaterdag 10 september, 7u30 tot 20u
parking kerk H.Hart (A12) Antwerp-
sestraat/Eikenstraat Boom
Stort 19 euro (volw.) of 12 euro (-16 
jarigen) op rekening  BE70 0013 5986 
4925 van Natuurpunt Rupelstreek. Me-
dedeling: Bustocht Tholen/Schouwen-
Duiveland, telefoonnummer en email-
adres. Meer info: 
info@natuurpuntrupelstreek.be

24.09  
Rumst/Walem
VOGELS KIJKEN GGG BATTENBROEK/
GROTE VIJVER
Sinds midden maart stroomt er 2 keer 
daags Nete-water in het nieuwe over-
stromingsgebied GGG Battenbroek, dat 
zorgt voor een enorme dynamiek en 
een enorme vogelrijkdom, dat konden 
we de voorbije weken en maanden zelf 
vaststellen. We zijn dan ook benieuwd 
welk effect dit heeft op doortrekkers en 
pleisterende vogels. 
zaterdag 24 september, 14u tot 17u
Picknickplaats wandelbrug Netedijk 
Rumst, volg aan Markt wegwijzer Ne-
tebruggen
De wandelafstand bedraagt ongeveer 
4 km.
Meebrengen: verrekijker, een vogelgids 
en eventueel een telescoop.
Het aantal deelnemers wordt beperkt, 
meld dus vooraf je deelname via: 
info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie: Vogelwerkgroep Rupel

kijken. 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 20 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

20.08
Schelle/Wintam/Rupel-
monde
DRIE-VERENWANDELING MET NA-
TUURPUNT
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 vogel-
rijke Noordelijk eiland, in deze periode 
van het jaar kunnen we hier met een 
beetje geluk een 4-tal reigersoorten be-

IJsvogel – foto: Luc Meert
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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 ... Walter Decoene
Meestal fiets ik er wat achteloos voorbij, het Niels Broek; maar omdat het al zolang geleden was, stapte ik er dit keer af. Het was 
eind maart en hier en daar troepten nog wat bosanemonen samen. Af en toe ook wat sleutelbloemen. Het lukte me er eentje 
van elk samen te vatten in één foto.  Wit, geel en groen, boodschappers van een nieuwe lente.
Groetjes en tot bij gelegenheid.

Tekst en foto: Walter Decoene


