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Editoriaal 
Balsem van stilte

Laat ons beginnen met het onvermijdelijke onderwerp: de 
COVID-crisis.  Iedereen beleefde die op zijn of haar manier. 
Allen werden we op meerdere manieren geraakt. Maar ook 
als vereniging werden we midscheeps getroffen door deze 
torpedo. Twee weken voor datum werd ons vijftig-jarig 
jubileumevent afgeblazen, alhoewel we dit zo mogelijk 
later dit jaar willen herprogrammeren. De natuurreis naar 
Extremadura, evenals de geplande ‘Familiedag’, werden 
met een jaar uitgesteld. De opening van de speeltuin 
Sint-Pietersburcht viel in het water. De opening dit jaar is 
vanaf 1 juli  met een aantal praktische aanpassingen om 
de veiligheid  kunnen waarborgen. Meer uitleg hierover 
verder in dit tijdschrift. Maar er is ook goed nieuws!  Door 
de gemeente Puurs-Sint-Amands werd een geweldige 
nieuwe klimtoren geplaatst, en werd de parking verder 
verbeterd. 

En, zoals een grote Nederlandse wijsgeer al zei:  ‘elk nadeel 
heb ze voordeel….’.  Zeker de eerste dagen van de lockdown 
kon ik niet genoeg krijgen van de weldadige stilte die ons 
plots te beurt viel. ‘s Avonds gaan wandelen en enkel de 
wind en je eigen stap te horen, en bij het opstaan enkel het 
geluid van fluitende vogeltjes in de lentezon.  Zelfs voor het 
anders zo rustige Oppuurs was dat een primeur! Terwijl wij in ons kot bleven namen de 
dieren de kans te baat om met minder stress naar buiten te komen.  Positief was ook 
dat iedereen al wandelend of fietsend de natuur in eigen streek begon te verkennen. 
Soms leek het trage wegje in onze buurt eerder op de pier van Blankenberge. Ik 
zag zelfs nieuwe paadjes in de natuur en bij onze reservaten waar voorheen nooit 
iemand passeerde. Wat mij ook opviel was de quasi volledige afwezigheid van nieuw 
zwerfvuil langs de wegen.   Het ondersteunt mijn hypothese dat uitgaanders, luie 
automobilisten en slordige scholieren de voornaamste bronnen van zwerfvuil zijn. 
Ondertussen zien we nu ook een nieuwe categorie afval ontstaan: het mondmasker.  

Omdat veel families hun vakantie uitgesteld hebben, of die voor een groter deel 
in eigen land zullen doorbrengen hebben wij ons zomerprogramma in die zin 
aangepast.  Speciaal voor jullie proberen we wekelijks tot eind september een stukje 
ontdekkingsreis in eigen streek aan te bieden. Meestal onder de vorm van wandelingen, 
maar ook bv met een familiepicknick voor gezinnen met kleine kinderen.  

Blijf alert, blijf verbonden, blijf genieten van de natuur!

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB
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Wie had ooit kunnen denken dat deze haringachtige 
vissen ooit terug het Zeeschelde estuarium zouden op-
zwemmen? En toch, sinds het voorjaar van 2014 zien we 
ze weer paaien in de zoetwaterzone, stroomopwaarts 
Temse. 

Omdat er weer zuurstof in het water is blijven ze niet 
meer hangen voor Antwerpen maar kunnen ze opnieuw 
doorzwemmen naar paaiplaatsen in de zoetwaterzone 
van het Schelde estuarium. Finten trekken in scholen 
naar hun paaigebied en hier bij ons doen ze dat midden 
april - begin mei. De ‘trigger’ voor de start is vermoe-
delijk de watertemperatuur aan de monding in Vlis-
singen. Voor de periode 2010-2020 was de gemiddelde 
watertemperatuur (gemeten aan de oppervlakte) in 
Vlissingen 9,8°C toen we zagen dat de finten de Wester-
schelde opzwommen (https://waterinfo.rws.nl). 

Het paaigedrag van finten is gemakkelijk te observeren. 
Het mannetje draait rond het wijfje dat zich zijdelings 
in het water legt. Bij de cirkelbeweging wordt gom over 
de losgelaten eitjes gespoten. De bewegingen zijn soms 
hoorbaar, duidelijk zichtbaar en soms springt een en-
thousiast mannetje zelfs uit het water door de opzwe-
pende beweging van de staart. Van die zichtbaarheid 
maakten wij de voorbije jaren gebruik om met Natuur-
punt afdelingen Klein-Brabant en Rupel ‘fintwaarnemin-
gen vanaf de kant’ te organiseren. Dank zij deze geza-
menlijke observaties kunnen we jaar na jaar de omvang 
van het paaigebied en de zones met de meest intense 

paaiactiviteit op de kaart zetten. Andere vragen zoals op 
welk moment van de dag en in de getijcyclus en onder 
welke weersomstandigheden ze wel en niet paaien blij-
ven onbeantwoord maar de vele losse waarnemingen 
helpen bij deze puzzel. 

In 2016, 2017 en 2018 organiseerde onze afdeling 
gecoördineerde finttellingen op de Zeeschelde en de 
Rupel. In 2020 waren er twee telavonden, waarbij grote 
delen van de Zeeschelde, Rupel, Nete, Dijle en Durme 
geobserveerd werden. In 2020 stonden tijdens de lente 
54 gemotiveerde tellers regelmatig over het water te 
turen. Op een tel-avond noteren we simultaan alle 
waargenomen paaiactiviteiten langs de rivier. Elke waar-
nemer gaat op een vooraf afgesproken plaats en tijdstip 
klaarstaan en telt voor ongeveer twee uur het aantal 
paaicirkels per minuut binnen een rivierstrook van 100 
meter. Verrekijkers worden bovengehaald, want ieder-
een tracht ook de gehele breedte van de rivierstrook 
in de telling mee te nemen. Door telkens dezelfde tel-
methode toe te passen kunnen resultaten tussen, loca-
ties, tijdstippen en jaren vergeleken worden. Maar ook 
waarnemingen buiten deze tel-dagen, volgens de afge-
sproken methode of gewoon over aan- of afwezigheid 
vinden de weg naar ons overzicht. Dankzij deze losse 
waarnemingen krijgen we beter inzicht in bijvoorbeeld 
de favoriete paaiplekken, het begin en de duur van de 
paaiperiode. 

De paaiperiode van jaar tot jaar

Het begin en de duur van de paaiperiode zoals vast-
gesteld op basis van de losse waarnemingen vertoont 
een zeer grote variatie en is enkel indicatief (Tabel 1). Er 
zijn ‘vroege’ en ‘late’ jaren en op de Rupel is het paai-
seizoen doorgaans korter; het begint later en eindigt 
eerder dan op de Zeeschelde. Op basis van INBO onder-
zoek met gezenderde finten werd wel achterhaald dat 
finten tijdens één seizoen twee maal kunnen optrekken 
en dus als het ware twee paaiperiodes per seizoen kun-
nen doormaken, een eerste in april en een tweede in 
mei. 

Finten in het Zeeschelde estuarium: 
resultaten van Natuurpunttellingen
Jan Breine, Erika Van den Bergh, Ine Pauwels
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Tabel 1. Waargenomen begin- en einddatum en duur 
van de paaiperiode op de Zeeschelde en de Rupel.

 Zee-
schelde

Rupel

Jaar Begin einde dagen begin einde Dagen

2015 20/apr 18/mei 22    

2016 5/apr 18/mei 44 21/apr 16/mei 26

2017 8/apr 31/mei 54 13/apr 18/mei 36

2018 24/apr 22/mei 29 5/mei 12/mei 38

2019 22/apr      

2020 9/apr 27/mei 48 11/apr 12/mei 32

Het paaigebied van jaar tot jaar

De eerste waarnemingen van paaiende finten op de 
Schelde waren in 2014 bij Zates. In dat jaar gingen de 
waarnemingen stroomopwaarts niet verder dan ter 
hoogte van de kapel van OLV van bijstand van Ouden 
Briel. Stroomafwaarts begon de paaiactiviteiten ter 
hoogte van Steendorp. In 2015 ging het tot aan het 
ponton van Baasrode. 

Dank zij de telavonden kunnen we de reikwijdte van 
het paaigebied van jaar tot jaar in beeld brengen. De 
benedengrens van Steendorp/Hingene is een redelijke 
constante. De bovengrens en het gebruik van de zijri-
vieren als paaigebied evolueert echter van jaar tot jaar. 
In 2016 paaiden de finten tussen Dendermonde en 
Steendorp op de Zeeschelde én op de Rupel van Win-
tam tot de samenvloeiing van de Nete en de Dijle. Op 
de Zeeschelde veranderde er weinig in 2017-2018, op 
de Rupel lag het zwaartepunt in die jaren Tussen Win-
tam en Heindonk. In 2020 echter verlegde de stroom-
opwaartse grens zich tot Zele en werden er voor het 
eerst paaiende finten op de Durme waargenomen van 
de monding tot aan de Mirabrug.

De Nete lijkt nog niet echt herondekt te zijn door de 
“meivissen” sinds ze de streek verlieten rond 1900. Er 
waren slechts enkele waarnemingen aan de monding 
tijdens de april telling van dit jaar. Op de Dijle waren er 
geen waarnemingen.

De paai intensiteit

De maximale paai intensiteit (aantal cirkels per minuut 
over 100m ) verschilt van plaats tot plaats (Tabel 2). In 
de Zeeschelde zelf was tot vorig jaar de hoogst waarge-
nomen paaiactiviteit telkens tussen Zates en Baasrode. 
In 2020 valt het op dat het zwaartepunt stroomop-
waarts lijkt uit te deinen, de grootste activiteit bij de 
laatste telling was in Appels. Ook in de Rupel zijn er 

meerdere ‘piekplaatsen’, maar algemeen blijft het er 
relatief kalmer. Met de uitzonderingen van 2018 op de 
Zeeschelde en 2016 op de Rupel liggen de jaarlijkse 
pieken in dezelfde grootteorde. De eerste waargeno-
men paaiactiviteiten op de Durme waren voorlopig 
eerder kalm.

Tabel 2. De hoogste aantallen per minuut jaarlijks 
geteld tijdens de paai-teldagen (betreffende datum) 
periode 2016-2020 in de Zeeschelde, Rupel, Nete en 
Durme. 

Zee-
schelde

# per 
minuut

Rupel # per 
minuut

Dur-
me

# per 
minuut

9-5-
2016

Baasro-
de voor 
ponton

7,15 Kal-
loveen/
Noeve-
ren

3

17-5-
2017

Steen-
ovens

8,75 Boven-
zanden

1,23

9-5-
2018

Zates 16,4 Kaai van 
Niel

1,48

28-4-
2020

Schor 
Appels

7,5 Oude 1,73 Tiel-
rode 
veer

0,45

12-5-
2020

Zates 6,29 Niel 1,13 Tiel-
rode 
veer

0,2

28-4-
2020

Nete-
mon-
ding

0,17

Ter bedenking toch meegeven dat paaiwaarnemingen 
100% zekerheid geven over aanwezigheid, maar als 
we geen paai observeren op een bepaalde locatie kan 
het nog altijd zijn dat er tijdens een observatie-loos 
moment toch paai optreedt. En net zoals we niet elk 
moment van de dag het wateroppervlak in de gaten 
kunnen houden, kunnen we ook niet elke plek in dit 
grote paaigebied controleren. Maar over één ding zijn 
we wel 200% zeker. Hoe meer waarnemers, hoe meer 
we te weten komen over de levenscyclus van deze 
prachtige soort in onze streek, naar wiens terugkeer 
we iedere lente weer reikhalzend uitkijken. 

Wij danken de fintspotters voor de geweldige inzet en 
hopen jullie ook volgend jaar op het finten-toneel te 
mogen verwelkomen. Wie weet, vergezeld van nog 
meer vrijwillige tel-krachten? De grootste enthousi-
astelingen kunnen ons dan bovendien bijstaan in een 
extra telling, een zogenaamde 13 uurs meting waarbij 
we op één of enkele locaties gedurende een volledige 
getijcyclus het water observeren, om het verloop van 
het paaien in functie van het getij na te gaan.
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Slechtvalken veroveren de streek
Johan Huylebroeck en Erik De Keersmaecker

Gevleugelde torpedo’s boven de Lage Landen  
Over de topsnelheid van de slechtvalk in volle duik-
vlucht gaan de wildste verhalen. Is het nu 250 km/u of 
zelfs 389 km/u, het gaat in elk geval erg snel. Even im-
posant als de snelheid waarmee de slechtvalk zijn prooi 
overrompelt, is ook de snelheid waarmee de slechtvalk 
de Lage Landen heeft heroverd. In een periode van 
nauwelijks 25 jaar werd elk extreem hoog punt in het 
landschap en soms midden in de steden en dorpen 
heroverd door de slechtvalk. Of het een koeltoren, een 
schouw, een zendmast, een kathedraal of een hoge 
kerktoren betreft, voor de vogels maakt het niet uit. 
  
Vogeljagers… 
De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld, één van 
de grootste valken en de vroegst broedende roofvogel. 
Tijdens de winter zijn ze talrijker. Noord-Europese val-
ken overwinteren immers ook in de Lage Landen. In elk 
weids natuurgebied van enige omvang kan het haast 
niet missen of de slechtvalk laat zich zien: overvliegend, 
op de grond zittend of vaker nog ergens in de verte op 
een paal zittend.  Het is dus een kwestie om alle palen 

af te speuren of beter nog andere vogels in de gaten 
houden. Wanneer er in een schorre of polderlandschap 
plotseling honderden eenden of steltlopers de lucht 
ingaan, dan scheert er vast een slechtvalk voorbij, een 
tafereel dat we soms aan het Noordelijk eiland of aan 

het Zennegat kunnen waarnemen. Ook groepjes kau-
wen rond de Sint-Amandse kerktoren reageren hypera-
lert en maken in een schijnbeweging een plotse vrije val 
eens ze doorhebben dat ze door een slechtvalk belaagd 
worden.
Wie het geluk heeft om een jagende slechtvalk te zien, 
vergeet dat niet zo gauw. De eerste nog vrij plomp en 
traag voortwiekende vogel verandert in enkele secon-
den in een heen en weer schietend projectiel, volop 
paniek zaaiend onder de vele potentiële prooien. Hoog 
in de lucht vouwt de valk de vleugels samen om dan als 
een geleide torpedo op zijn prooi neer te duiken.  

Vrouwelijke zwervers… 
Eind februari, begin maart worden de eieren gelegd, na 
een broedperiode van ruim 5 weken zijn er jongen, 6 
weken later vliegen de jongen uit. Voor die tijd worden 
ze geringd. Zo kan men nagaan waar ze naartoe trekken.  
Slechtvalken zijn kosmopolieten; met uitzondering van 
Antarctica, komen ze op alle continenten voor. Hun 
wetenschappelijke naam peregrinus betekent behalve 
pelgrim ook zwerver.  
Toch zijn het vooral de vrouwtjes die hun naam alle eer 
aandoen. In België en Nederland geringde mannetjes 
worden doorgaans erg dichtbij teruggemeld, dit in te-
genstelling tot de vrouwtjes. Een Nederlands vrouwtje, 
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geboren en geringd op de Maasvlakte bij Rotterdam 
heeft zich in Polen gevestigd, zo’n 1000 km naar het 
oosten. Een Belgisch vrouwtje, geringd in Vilvoorde, 
heeft de oversteek naar Engeland gemaakt. Nauwelijks 
4 maanden later werd ze dood teruggevonden in de 
buurt van het Dungeness vogelobservatiestation aan 
de Zuid-Engelse kust. Ze had een afstand van 240 km 
in westelijke richting afgelegd. Dit vrouwtje was wel 
de eerste slechtvalk, afkomstig van het West-Europese 
continent, die in Groot-Brittannië werd gevonden. 
Een ander Belgisch vrouwtje, geringd in Drogenbos bij 
Brussel had meer geluk. Zij zorgde voor het eerste ge-
slaagde broedgeval van de slechtvalk in Amsterdam.
Dichter bij huis verruilde een vrouwtje de aardbei-
enstreek voor een lieflijk dorpje aan de Schelde, meer 
daarover hieronder.  

Bijna verdwenen…  
Tot midden van de vorige eeuw broedden slechtvalken 
nog in de Lage Landen, vooral op rotswanden en steen-
groeven in de Ardennen. Na de Tweede Wereldoorlog 
was een bezoek aan een slechtvalkennest in de Arden-
nen zelfs een populaire trip voor Vlaamse, Waalse en 
Nederlandse vogelkijkers. Ondanks eierverzamelaars, 
kuikenrovende valkeniers en schietgrage duivenmelkers 
bleef het aantal slechtvalken min of meer stabiel. Na 
1960 kelderde het aantal slechtvalken in heel Europa 
echter dramatisch. Inmiddels weten we dat alle roofvo-
gels toen kapot gingen aan het landbouwgif DDT.  

De herovering van de Lage Landen 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon de slecht-
valkenpopulatie zich langzaam te herstellen, DDT was 
ondertussen verboden, roofvogels waren beschermd 

en in Duitsland en Frankrijk werden de laatste nesten 
van slechtvalken dag en nacht bewaakt tegen eieren-
rovers. Het aantal overwinteraars uit Scandinavië groei-
de stilaan weer aan. Langzaam maar zeker heroverde 
de slechtvalk de Lage Landen, vanuit Baden-Württem-
berg in Zuid-Duitsland, waar de vogel ternauwernood 
stand had weten te houden. 
In 1990 broedde voor het eerst weer een paartje 
slechtvalken in Nederlands Limburg. In 1995 begon de 
slechtvalk aan de verovering van Vlaanderen met een 
weliswaar mislukt broedgeval in Langerlo in Limburg, 
een jaar later was het wel prijs in Doel. Met de geboor-
te van een jonge slechtvalk.  
Wallonië volgde een jaar later met een geslaagd broed-
geval in Tihange. Sindsdien ging het bijzonder snel, de 
natuurlijke broedplaatsen op rotswanden werden her-
overd en in Vlaanderen was een campagne om nest-
kasten te plaatsen bijzonder succesvol. Deze campagne 
van het FIR (Fonds Instandhouding Roofvogels) heeft 
dus een belangrijke rol gespeeld bij de terugkeer van 
de slechtvalk. Maar ook zonder die nestkastencampag-
ne zouden de slechtvalken de Lage Landen heroverd 
hebben, weliswaar in een veel trager tempo. 

Slechtvalken in de regio 
Ook in onze regio kan je regelmatig slechtvalken in le-
vende lijve bewonderen.
Een wandeling rond het Noordelijk eiland staat bijna 
steeds garant voor de observatie van één, soms twee 
slechtvalken. Sinds 2001 zijn slechtvalken vaste broed-
vogels bij de oude elektriciteitscentrale van Schelle. 
Eerst in een houten nestkast, die toen 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 
op het buurterrein van ELIA werd geplaatst. Dit jaar 
was er opnieuw een geslaagd broedgeval met 3 jongen. 

Een ander broedpaar heeft als broedplaats voor een 
verluchtingskoker van het bedrijf Mouterij Roelants 
langs het Zeekanaal in Ruisbroek gekozen, dit terwijl er 
nauwelijks 20 meter hoger een nestkast tegen de ge-
vel van het gebouw hangt. Dit paartje had eveneens 3 
jongen. De broedplaats is onbereikbaar en deze jongen 
werden dus niet geringd.  

Sint-Amands aan de Schelde
In de herfst van 2019 viel Natuurpunt de eer te beurt 
om een nestkast te mogen plaatsen hoog in de kerk-
toren van ons Scheldedorp, Sint-Amands. We kregen 
daarbij hulp en advies van vrijwilligers van Natuurpunt 
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Rupelstreek, die ervaring hebben met het plaatsen van 
dergelijke nestkasten.   
Dit voorjaar werd al snel duidelijk dat er veel activiteit 
was rond de toren. Maar daarna werd het stil: zat er 
een vogel te broeden of waren ze vertrokken?

Jawel, donderdag 7 mei werden 4 jonge slechtvalken 
geringd met een officiële ring van de Belgische Ring-
dienst, het ‘geboortekaartje’ luidde als volgt: 
Ons koppel slechtvalken heeft hier voor mooi nage-
slacht gezorgd.  Nu zijn het nog 4 onhandige stuntelige 
babyvalkjes, dekking zoekend onder moeders vleugels, 
maar binnen een 3-tal weken lanceren ze zich als junior 
luchtacrobaat en als alles volgens vluchtleerplan ver-
loopt steken ze binnen een paar maanden al hun diplo-
ma op zak, volleerd met de titel: Beheers het luchtruim!  

Zaterdag 9 mei moet ergens dag 20 in hun aardse be-
staan geweest zijn, de dag waarop mama valk het nest 
verlaat en afwisselend met papa valk op jacht gaat en 
de wacht houdt, of samen op jacht gaat. 
Nog dit, uit enkele foto's van het eerste nestkastbezoek 
waarop de ring rond de poot van het vrouwtje duidelijk 
in beeld kwam, kon het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen afleiden dat ze in 2018 ter 
wereld kwam en geringd werd als jonge slechtvalk in de 

nestkast op de kerk van Hoogstraten. 
Let ook op de pracht van mama valk haar verenpak, 't 
zit hem soms in subtiele kleine details, de symboliek 
van Moeder Natuur, hoe op haar borstveren 10-tallen 
patronen/silhouetten van zwevende roofvogels afge-
beeld staan. 

Vrijdag 29 mei waagde de eerste jonge slechtvalk de 
grote sprong, van nabij gevolgd door de vrouw slecht-
valk. Een dag later zaten ze al met z’n drieën op de dak-
randen van de kerktoren. 
En nog eens 3 dagen later was de nestkast leeg. Nu 
breekt er een leerperiode aan voor de jonge slecht-
valken, waarbij de oudervogels de jongen leren om op 
vliegende prooien te jagen. Eens ze dat in de vleugels 
hebben verlaten ze het broedgebied van hun ouders 
om de wereld van de Lage Landen, en mogelijk nog 
verder te verkennen. 

Wil je de jonge luchtacrobaten aan het werk zien nog 
voor ze hun vliegbrevet op zak steken, ga dan zeker 
eens naar de kaai van Sint-Amands.

Foto’s: Johan Huylebroeck 

Online aankopen en Natuurpunt Klein-Brabant steunen? 
Het kan, via Trooper!
Op www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant vind je een hele reeks links naar diverse bekende 
webshops. 
Bij het aanklikken van dergelijke link dien je aan te vinken dat je Natuurpunt Klein-Brabant wenst te steunen 
waarna je wordt doorverbonden naar jouw favoriete webshop en gewoon je aankopen kan doen zoals je 
dat normaal doet zonder één euro extra uit te geven. Van elke aankoop die je doet vloeit er echter wel een 
percentje naar Natuurpunt Klein-Brabant; een gemakkelijkere manier om ons te steunen is moeilijk denkbaar!

Tip: zet www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant bij je favorieten.
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Tractor
Onze afdeling kocht een flinke tractor aan om het 

werk in onze talrijke reservaten vlot aan te kunnen. 
De vorige heeft heel wat jaren dienst gedaan.

En intussen ...
Ronny Segers, Luc Peeters

Het ANB-gebied op de Branstse heide, is mooi op weg 
om zich tot een top-natuurgebied te ontwikkelen. Dat 
is onze afdeling uiteraard ook niet ontgaan. Omdat be-
paalde delen dreigen overgroeid te worden met berken-
opslag werd met de beheerder en enkele NPKB-vrijwil-
ligers afgesproken om de opslag op de meest gevoelige 
plekken manueel te verwijderen, een werkje dat enkele 
avonden in beslag nam. De rest van het gebied zal door 
een Natuurpunt-werkploeg worden gemaaid en in het 
najaar volgt nog een ‘stootbegrazing’ met schapen.

Verbrande haag
In mei legde een bermbrand een stuk van de dreef 
en de aanpalende grote haag langs het arboretum 

te Overheide in de as. Gelukkig zat de wind in de 
andere richting, of  ook het arboretum was door de 

droogte in vlammen opgegaan.
Ook langs ons reservaat Spierbroek ontstond een 

brand  door het onverantwoord aansteken van een 
vuurtje.

Erfgoedbomen
Door de aanhoudende 
droogte kon onze aanplant 
in het gedrang komen. 
Enkele leden sprongen re-
gelmatig in de bres met bi-
dons en watertonnen om 
deze bomen regelmatig 
water te gaan geven.
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Eerder deden we in dit tijdschrift in een aantal afleverin-
gen het verhaal van de ontdekking van twee boommar-
ters, een mannetje (Eenoog) en een vrouwtje (Jantje), 
in de polders van Hingene. De ontdekking was zeer 
opmerkelijk, aangezien Hingene veraf ligt van de ge-
bieden waar deze zeldzame soort in recente jaren werd 
gezien. Sinds de ontdekking in maart 2017 volgen we 
deze boommarters op met een wildcamera bij een voe-
derplaats, bestaande uit een draad waaraan gedroogde 
pruimen worden geregen.

Eind mei 2018 verdween het wijfje ‘Jantje’ op het mo-
ment dat ze ergens jongen aan het zogen was. Van die 
jongen verscheen er begin juni 2018 onverwacht toch 
een voor de wildcamera, een sterk vermagerd beestje. 
We hebben toen voor dit weesjong extra voedsel uit-
gelegd. Het jong bleek een wijfje te zijn, dat we ‘Elza’ 
hebben genoemd. Het jong heeft het waarschijnlijk 
overleefd door met het mannetje op te trekken. De 
volgende maanden werd Elza in elk geval af en toe 
samen met Eenoog voor de wildcamera gezien. Boom-
marters zijn echter solitaire dieren, die het meest al-
leen optrekken. 

Eenoog werd het laatst door de wildcamera vastgelegd 
op 7 juli 2019. Wat er met hem gebeurd is zullen we 
nooit weten. Er is in die periode geen verkeersslachtof-
fer gemeld. De mogelijkheid bestaat dat eerst Jantje en 
vervolgens Eenoog het slachtoffer werden van illegale 
jachtpraktijken (klemmen, gif of vangkooien). Vorig jaar 
nog werd elders in Bornem nog een steenmarter in een 
klem gevonden, en er zijn in de streek zelfs dit jaar nog 
meerdere gevallen van vergiftigde roofvogels. Jagers 
zouden moeten beseffen dat door dergelijke praktijken 
in hun middens te blijven gedogen, het draagvlak voor 
jacht in onze streek helemaal aan het verdwijnen is.
De verdwijningen van Eenoog en Jantje zullen helaas 
nooit opgehelderd worden. Het verhaal illustreert hoe 
moeilijk het is voor een soort als de boommarter om 
te overleven in Vlaanderen, waar natuurgebieden klein 
zijn, de gevaren groot, en het sneuvelen van één dier al 
een fatale klap kan betekenen voor een kleine popula-
tie.

Sindsdien registreerde de vaste camera in de polder nog 

maar één boommarter: Elza. Het jonge dier is inmiddels 
een volwassen wijfje geworden, boommarterwijfjes zijn 
geslachtsrijp als ze 2 jaar oud zijn. Inmiddels leeft Elza 
al bijna een jaar alleen in de polder. Dit is ook de reden 
waarom we met ons vervolgverhaal waren gestopt, het 
verhaal was wat saai geworden om te brengen, en met 
maar één boommarter is van een populatie in de streek 
-waarop we hadden gehoopt- geen sprake meer.

Ook elders in Klein-Brabant bleven we met wildcame-
ra’s speuren. 

Op 30 mei 2020 was het eindelijk prijs: in Weert ver-
scheen een boommarter op een wildcamera. Het ging 
maar om een vluchtig beeld, maar de determinatie 
werd bevestigd door experts. We hopen dit dier op-
nieuw in beeld te krijgen om te weten te komen of het 
een wijfje of mannetje is. Het ging niet om Elza, want 
die was de volgende nacht te zien op de wildcamera in 
Hingene.

Mogelijk heeft deze ‘nieuwe’ boommarter van de lock-
down geprofiteerd om onze streek te bereiken. En als 
het een mannetje is én hij weet veilig de N16 over te 
steken tot Hingene, dan is er mogelijk een partner voor 
Elza onderweg. 

Misschien… We houden jullie op de hoogte.

Elza aan de pruimendraad in  Hingene 
(Joost Reyniers)

De Klein-Brabantse boommarters - afl. 5
Joost Reyniers
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Afdelingsweekend:  30/10 tot 1/11
Op speurtocht naar kraanvogels in de Hoge Venen

Traditiegetrouw organiseren we elk jaar een afdelingsweek-
end voor onze leden. En dit jaar trekken we nog eens naar 
Hoge Venen, ons grootste natuurgebied van België. De Hoge 
Venen zijn met hun 5.000 ha open veengebied ongetwijfeld één 
van de meest ongerepte stukjes natuur van de Ardennen en de 
Eifel. Het is een van de laatste hoogveen in Europa. Het is daar 
heerlijk wandelen in dit mysterieuze hoogstgelegen gebied 
van België met vele waterlopen. Het is echter onmogelijk om 
het hele gebied te verkennen in één weekend, maar we kiezen 
enkele mooie pareltjes uit langs bergriviertjes en open veen-
vlakten.

Met wat geluk kunnen we enkele grote groepen kraanvogels aanschouwen die in V-formaties vanuit het noorden 
naar hun zomerverblijfplaats in Spanje trekken. Kraanvogels vliegen - net als ooievaars - met nek en steltpoten 
lang uitgerekt maar zijn net iets groter en een stuk slanker gebouwd. Ze hebben een overwegend blauwgrijs ve-
renkleed. Volwassen vogels hebben een witte achterkant en zwarte bovenkant van de kop met een opvallende 
donkerrode kruin en een zwarte hals. Het geluid dat ze produceren bij het vliegen blijft je ook immer bij. En, wie 
weet, het is ook wolvengebied ...

Dit mag je niet missen, dus kom uit je kot! Snel inschrijven is wel de boodschap gezien we maar 25 plaatsen in de 
jeugdherberg van Malmedy hebben gereserveerd. Eventueel kunnen we nog wel enkele kamers extra reserveren 
maar zekerheid hebben we niet. Wat we wel hebben is een corona-garantie dat we in voorkomend geval gratis 
kunnen annuleren.

Praktisch
• Datum: van vrijdagavond 30 oktober tot en met zondagnamiddag 01 november 2020
• Verblijf: jeugdherberg Malmedy   Bévercé, Route d'Eupen, 364960 Malmedy
       https://www.lesaubergesdejeunesse.be/nl/malmedy
• Kamerverdeling: we hebben volgende kamers kunnen reserveren, laat dan ook je voorkeur per mail   
 weten. We hopen te kunnen voldoen aan ieders wensen indien mogelijk. 
  4 kamers van 2 personen
  3 kamers van 3 personen
  2 kamers van 4 personen.
• Het samenrijden kan onderling verder afgesproken worden na inschrijving. De mogelijkheid bestaat om  
 reeds vanaf vrijdagmorgen deel te nemen aan een begeleide wandeling.

Inschrijven
Er zijn 25 plaatsen gereserveerd en inschrijvingen gebeuren op 'first come first'. Om in te schrijven stuur je eerst 
een mail naar: 'segerspol@hotmail.com' met vermelding van de namen/aantal deelnemers.  Je kan ook altijd mai-
len voor meer informatie.

Na bevestiging maak je een bedrag over van 80 euro per persoon op het rekeningnummer 000-0674062-09 van 
Natuurpunt Klein-Brabant, met vermelding van je naam en 'Weekend Hoge Venen 2020'. Dit voorschot dekt on-
geveer de twee overnachtingen met ontbijt, twee avondmalen (de eerste op vrijdagavond) en lunchpakketten op 
zaterdag en zondag. Drank bij het avondeten (buiten de voorziene dranken vanuit de jeugdherberg) en de cafeta-
ria zijn voor eigen rekening. Laat ook iets weten indien je vegetarisch wil eten.
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Hoe zit het nu met vleermuizen en ... 
jawel corona ?
Hans De Schryver

Er is al veel inkt gevloeid over corona. Ook over vleer-
muizen – of was het toch het gordeldier – en hun “bij-
drage”. Maar wat is daar nu van aan? En zo ja, moeten 
we dan plots schrik hebben van vleermuizen?

Waar komt COVID-19 vandaan?
Het korte antwoord is dat we dat nog niet precies 
weten. Wetenschappers zijn het wél erover eens dat 
COVID-19 veroorzaakt is door een coronavirus, of al-
thans een voorloper van dat virus, dat afkomstig is van 
een dier. Studies wijzen erop dat die ‘voorouder’ van 
het SARS-CoV-2 vermoedelijk afkomstig is van een be-
paalde soort hoefijzerneusvleermuis. Die zogenaamde 
voorloper was niet gevaarlijk voor de mens. Op de ene 
of andere manier moet het virus gemuteerd zijn, zodat 
het voor mensen schadelijk is geworden. Dat is een zeer 
willekeurig proces en komt maar zeer zelden voor. Er 
zijn twee scenario’s:  ofwel is het virus via andere soor-
ten (misschien een Pangolin, een soort schubdier) bij 
ons terecht gekomen. Maar het kan ook dat die voor-
loper bij een mens zelf is gemuteerd waardoor het nu 
kan overgedragen worden van mens tot mens en ook 
een ziekte kan veroorzaken. Op dit moment wordt er 
erg veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van het 
virus. Wat je vooral moet onthouden: overdracht van 
COVID-19 gebeurt van mens op mens en dus niet van 
dier op mens.  

Hoe kwam COVID-19 van wilde dieren naar mensen?
Hoewel we niet zeker weten wat de oorsprong is van 
COVID-19, hebben we wel een goed idee over wat er 
vermoedelijk gebeurd is. Ziekteverwekkers (zoals virus-
sen) kunnen overgedragen worden van een dier naar 
een mens, dikwijls via een intermediaire soort. Voordat 
zoiets zou gebeuren, moeten die pathogenen een aan-
tal barrières overbruggen die er anders voor zorgen dat 
infecties door overdracht naar mensen voorkomen wor-
den. Dikwijls verhogen we zelf, door onze omgang met 
de natuur, de kans op dergelijke overdrachten. Mense-
lijke wijzigingen aan de natuur kunnen deze barrières 
namelijk verminderen of zelfs volledig wegnemen. Wan-
neer we natuurlijke habitats vernietigen door ontbos-
sing en deze gronden nadien gebruiken voor intensieve 
veeteelt, brengen we wilde dieren in veel nauwer con-
tact met mensen en vee dan in natuurlijke situaties zou 
gebeuren. Dit vergroot de kans op overdracht enorm.
Ook de handel in levende, wilde dieren creëert ideale 
omstandigheden voor virusoverdracht. Verschillende 
soorten worden van heinde en ver bijeengebracht op 
zogenaamde wet markets, waar ze in kleine, stressvolle 

en onhygiënische omstandigheden wachten om verhan-
deld te worden. Vaak worden ze er ter plekke geslacht. 
In normale omstandigheden komen die soorten nooit 
zo nauw en zo langdurig met elkaar in contact. Op deze 
wet markets springen virussen makkelijk over van dier 
tot dier en uiteindelijk van dier op mens.

Wat met “onze” vleermuizen?
Net zoals het virus dat COVID-19 veroorzaakt niet in 
vleermuizen voorkomt in China, zijn ook de soorten die 
bij ons voorkomen vrij van het bewuste coronavirus. 
Bovendien hebben ze geen contact met de soorten die 
in China leven.

Vleermuizen verdienen onze bescherming
Ondanks dat vleermuizen geen dragers zijn van corona-
virus dat COVID-19 veroorzaakt, worden vleermuizen 
vaak verjaagd of zelfs gedood. Dit zal noch de CO-
VID-19 pandemie, of enige andere toekomstige ziekte, 
voorkomen. Integendeel, de oplossing ligt net in de 
bescherming van vleermuizen. Vleermuizen zijn name-
lijk erg nuttige dieren: ze leveren heel wat voordelen 
voor mensen én de ecosystemen waarin ze leven. Zo 
eet een dwergvleermuis zo’n 300 muggen of andere 
kleine insecten per nacht. Ook hinderlijke insecten (zo-
als malaria-muggen en eikenprocessierupsen) staan op 
het menu, net zoals vele schadelijke soorten voor de 
landbouw. Om het in economische termen uit te druk-
ken: de ‘opbrengst’ van vleermuizen loopt jaarlijks in 
de miljarden euro’s. In de tropen zorgen vleermuizen 
daarnaast ook voor de bestuiving van landbouwgewas-
sen (zoals tequila-agave, banaan en mango’s) en zaad-
verspreiding. Verstoring en verdelging van vleermuizen 
verhoogt zelfs de gevaren omdat gestresseerde dieren 
vatbaarder zijn voor ziektes. De huidige pandemie werd 
veroorzaakt door mensen; de oplossing ligt dan ook in 
een aanpassing van ons gedrag tegenover wilde dieren. 
Dit zal ook nodig zijn om andere pandemieën in de toe-
komst te vermijden. Daarvoor is het belangrijk een halt 
toe te roepen aan de ongecontroleerde habitatvernie-
ting en de handel in wilde dieren te controleren. 
Kortom, vleermuizen zijn niet het gevaar, maar vleer-
muizen zijn in gevaar!

Meer weten:
• Vleermuizen en Virussen: Vleermuisbescher-
ming als deel van de oplossing - Natuurpunt
• The origin of the COVID-19 pandemic: don’t 
blame the bat (or the pangolin)! – Uantwerpen, prof. 
Herwig Leirs
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Ontmoeting met een bever
Cis Peeters

Voor een Scheldejutter brengt een lockdown periode 
niet zoveel verandering met zich mee. Zijn lievelings-
gebied, het uitgestrekte Schelde-landschap, toont zich 
deze lente weer van zijn prachtigste zijde, ook al woedt 
er in de wereld een pandemie. Fauna en flora gedijen 
op hun best in deze lente-oase van water en groen. 
Iedere dag is het een festijn voor oog en hart, in alle 
weer en wind! Zovele volwassenen en kinderen uit Klein 
Brabant die nu eindelijk op regelmatige basis de pracht 
langs onze Vlaamse stroom ontdekken, van de nood een 
deugd makend!

Half maart, aan het veer ‘De Vliegende Geit’ in Wintam 
aan de Groenen Dijk lag een bever tijdens eb in de na-
middag rustig te kuieren in het kabbelende Scheldewa-
ter. Onder de loopbrug naar de veerboot voelde hij zich 
veilig. Hij zwom kalm wat heen en weer; tussendoor 
lag hij zelfs helemaal stil, lichtjes onder en boven water 
wiebelend. Bij een nadere waarneming zag het grootste 
knaagdier van Europa er nogal uitgeput uit of was dat 
maar een indruk? Zo’n verblijf in een stevige getijde-
stroom zoals de Schelde is toch geen rustig onderonsje, 
zelfs niet voor een goede zwemmer als de bever.  
Kan een bever zich oriënteren in de Schelde met de tel-
kens wisselende stroming en getijden? Dammen wor-
den in grote rivieren niet gebouwd, dat doen ze enkel 
in kleine beken en stroompjes om zo voor zichzelf een 
‘zwemwater’ te creëren.
In de schorren is er voldoende wilgenhout om te kna-
gen, maar waarschijnlijk vormen schorren voor bevers 
een te dynamisch milieu om zich te vestigen: bij laag 
water lopen de geulen en schorkreken weer leeg en is 
er voor bevers geen zwemwater voorhanden.
De betere habitats voor de bever bevinden zich aan de 
andere kant van de dijk, in de waterpartijen en grach-
ten in de broekbossen.

Toch is de bever al meermaals waargenomen in de 
Schelde, meestal in een uitrustende houding na een 
zwembeurt.

Toen ik de bever onder de loopbrug stilletjes wou bena-
deren, had hij vlug door dat er geïnteresseerd bezoek 
op komst was. Hij was dus wel degelijk in goede condi-
tie! Tot op 10 meter afstand liet hij zich bewonderen: 
stompe kop met oortjes en glanzende ogen, plomp lijf 
met donkere vacht en stevige staart, volledige lengte 
ruim één meter. Plots verdween hij met een luide duik-
slag in de diepte.

Waar-
schijnlijk 
gebruikt 
de bever 
de brede 
vlot stro-
mende 
waterlo-
pen om 
zich te 
verplaat-
sen op 
zoek naar 
nieuwe 
habitat. 
Na 2 jaar 
moet 
hij het 
ouderlijk 
nest ver-
laten en 
volgt een 
riskante moeizame zoektocht 
naar geschikt territorium. 

Die solitaire, zoekende bevers kunnen omkomen als 
verkeersslachtoffer of komen op plekken waar ze niet 
meer wegkunnen, zoals kanalen met steile betonoevers 
waarin ze uitgeput kunnen raken en verdrinken. Maar 
als het goed gaat vind zo’n zwerver een moerassig ge-
bied met voldoende water, rust en hout om te knagen, 
waar hij een nieuwe familie kan stichten. Hetgeen in 
het Vlaamse landschap niet overal beschikbaar is. 

Bevers zijn landschapsbouwers, die hun eigen leefge-
bied creëren en naar hun hand zetten. Er spelen soms 
economische belangen waardoor zo’n landschappelijk 
dynamisch ingrijpend dier als de bever niet overal geto-
lereerd wordt. In de Ardennen is er hierover plaatselijk 
heel wat commotie. Af en toe glippen bevers privége-
bied binnen om aan bomen en oogst te knagen, of zet-
ten ze met hun dammen een valleitje onder water waar 
zich ook een weekendhuisje bevindt.
In Klein-Brabant leeft de bezorgdheid bij waterbeheer-
ders dat bevers door hun knaagactiviteit of ronddrij-
vend hout afwateringsconstructies kunnen doen ver-
stoppen. Dat ze gaten kunnen graven in dijken is echter 
een onterechte vrees.

Bever in  Buitenland   
(Wim Corremans)
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Vogelwaarnemingen lente 
2020
In deze rubriek wordt driemaandelijks een selectie gemaakt van de 
meest opvallende en boeiende waarnemingen in de streek.  Natuur-
waarnemingen die in de streek gemeld worden, kunnen dagelijks 
gevolgd worden op de website van de Natuurstudiewerkgroep Klein-
Brabant:  http://vwgklbr.waarnemingen.be
Joost Reyniers

Dat we door de coronamaatregelen gedwongen wer-
den om dichter bij huis te blijven deed veel mensen de 
natuur in eigen streek (her)ontdekken. Niet enkel was 
het daardoor veel drukker in onze natuurgebieden, het 
aantal waarnemingen ingevoerd op waarnemingen.
be steeg al even sterk. Om een idee te geven: van half 
maart tot half juni werden in Klein-Brabant 15.722 
waarnemingen van vogels op de site ingevoerd. In de-
zelfde periode vorig jaar waren dat er 6.500.

Vier geoorde futen waren op 12/04/2020 te zien op 
het Noordelijk Eiland (MEN, MEP, DBJ), deze fraaie fuut 
wordt aangetrokken door kokmeeuwkolonies. Van 4/4 
tot 6/4/2020 verbleef een dwergaalscholver op het 
Noordelijk Eiland (meerdere waarnemers).
De eerste toom jonge bergeendjes verscheen 
op 09/05/2020 op het Noordelijk Eiland (LEJ), op 
17/05/2020 werd een bergeendpaar met 26 pulli ge-
zien op de Schelde in Sint-Amands (REJ). Bij dergelijk 
groot aantal gaat het om jongen van meerdere vogels 
die samenkomen in een ‘crèche’. Op 16/04/2020 ver-
bleef een mannetje krooneend op het Noordelijk Ei-
land (MEP, CLE, DKB e.a.)

Om dit voorjaar doortrekkende steltlopers waar te ne-

men moest je uiteraard op het Noordelijk Eiland zijn. 
Naast de ‘gewone’ soorten doken er af en toe zeldza-
mere soorten op: op 25/04/2020 een kanoet (LEJ), van 
29/04 tot 2/05 een wijfje steltkluut (meerdere waarne-
mers) en op 7/05/2020 2 steenlopers (VLJ) De aanleg 
van een schelpeneilandje heeft het broeden van kluten 
mogelijk gemaakt.

Soms stelt de bever ook de natuurbeheerder voor keu-
zes. Ze kunnen door hun dammen soms hooilanden 
die al lang als reservaat worden beheerd onder water 
zetten. Het wordt er daardoor zo nat dat maaien en 
hooien niet meer mogelijk is. Dan kan er in overweging 
worden genomen om te stoppen met maaien en het 
gebied over te laten aan de bever, wat zijn positieve 
invloed heeft op het grondwaterpeil en de biodiver-
siteit van die omgeving. Het is een keuze tussen na-
tuurlijke processen of door de mens beheerde natuur. 
En misschien helpen de bevers ons wel om het overal 
dalende grondwaterpeil te herstellen.

Belangrijke vraag : is er in Klein Brabant geschikt, vol-
doende groot biotoop voorhanden om bevers echt hun 
gang te laten gaan? Kunnen we er als natuurvereniging 
naar streven om de bever een blijvende plaats te ge-
ven in één of meer bestaande natuurgebieden?

In de aan te leggen overstromingsgebieden in Hingene-
Schellandpolder en het Groot Schoor te Bornem zal 
er zeker ruimte zijn voor de soort. De bevers hebben 
daar niet op gewacht. Met hoeveel ze al zijn in Klein-
Brabant is moeilijk te zeggen, maar mogelijk gaat het al 
om 4 à 5 beverfamilies en enkele solitaire dieren. Dat 
hadden we enkele jaren terug nooit kunnen denken.
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Overtrekkende purperreigers werden waargenomen 
op 5/04, 19/4 en 4/6 over het Noordelijk Eiland, op 
30/05/2020 pleisterde er een onvolwassen vogel (DKK, 
DBJ, MOM). Op 8/05 riep  ’s avonds een woudaapje op 
de Briel in Weert (REJ). Een kwak vloog op 26/05/2020 
’s avonds over de Schellandpolder in Hingene (KEL). Op 
19/04/2020 vloog een zwarte ibis over de Sint-Pieters-
burcht in Puurs (VES).

Ooievaars waren gedurende de hele lente te zien, 
met als hoogste aantal een groep van 20 die op 
23/03/2020 boven het Graafschap cirkelde (STK, e.a.). 
Op 17/06/2020 vloog een zwarte ooievaar over Nat-
tenhaasdonk richting noord (DSK).

Traditioneel waren in maart en april grote aantallen 
zwartkopmeeuwen aanwezig in Klein-Brabant. Het 
maximum aantal vogels betrof een groep van 501 ex 
(!) op 5/04/2020 op het Noordelijk Eiland (meerdere 
waarnemers). 
De dwergmeeuw, ons kleinste meeuwtje, werd alleen 
of in kleine groepjes, op doortrek op het Noordelijk 
Eiland gezien tussen 6/04 en 7/05/2020 (meerdere 
waarnemers). Zwarte sternen werden af en toe op het 
Noordelijk Eiland gezien van 19/04 tot 09/05/2020, 
met een maximum van 6 vogels (meerdere waarne-
mers).

Op 26/04/2020 riep een kwartel op de Pandgatheide 
in Oppuurs (REJ). 

Op 21/03/2020 vlogen boven de Schelde in Branst 2 
zeearenden (DRG). Visarenden werden 2 maal waar-
genomen aan de Oude Schelde op 10/04/2020 (MEH) 
en op 31/05/2020 met een vis in de klauwen (PAM). 
Een mannetje blauwe kiekendief vloog op 22/03/2020 
over Liezele (MEP). Telkens een wijfje grauwe kieken-
dief vloog op 6/04/2020 over het Noordelijk Eiland 
(BOK) en op 14/06/2020 over de Schelde in Sint-
Amands (ALK).

Het verhaal van de slechtvalken op de kerk van Sint-
Amands lees je elders in dit tijdschrift (HUJ), ook op de 
Mouterij langs het Zeekanaal in Ruisbroek was er een 
succesvol broedgeval.
Er waren 9 waarnemingen van rode wouw (LEY, PAM, 
SAT, e.a.); niet minder dan 25 waarnemingen van 
zwarte wouw kunnen toch duiden op een broedgeval 
in Klein-Brabant of omgeving (meerdere waarnemers). 

De enige zomertortel van het voorjaar foerageerde op 
28/04/2020 in Hingene (SAT). 
In Lippelobos en Marselaer waren er tenminste 3 terri-
toria van middelste bonte specht, maar ook in Achter-
weert, in het Moer en de Schellandpolder in Hingene 
waren er territoria (DWL, REJ, CBC e.a.). De zwarte 
specht werd 8 keer waargenomen (meerdere waarne-
mers). Op 16/04/2020 kreeg Nils Meeus de zeldzame 
draaihals voor zijn wildcamera in Ruisbroek (MEN), op 
21/04/2020 zat een draaihals in Marselaer (BOK).

We telden een vijftal territoria van grote gele kwik-
staart (meerdere waarnemers). In tegenstelling tot de 
gele kwikstaart, die in open akker- en weidengebieden 
voorkomt, is de grote gele kwik gebonden aan beken 
en stromend water.

Baardmannetjes werden nog gehoord op 14/03/2020 
en 16/03/2020 in rietvelden in de Scheldeschorren in 
Hingene en op het Noordelijk Eiland (CBC, BOK, DKK).
De doortrek van beflijsters situeerde zich van 4/04 tot 
23/04/2020: er waren 13 waarnemingen van in totaal 
17 vogels (CLE, DBJ, BOK, DKK, MEP, FLT e.a.), de groot-
ste groep waren 5 beflijsters in de wijk Neerheide in 
Puurs (CLE). Op slechts twee plaatsen werden nog ter-
ritoria van grote lijster gemeld: in Coolhem (CLE, MEP) 
en in Marselaer (VBH).

In de Polder van Bree in Ruisbroek was er op 
8-9/05/2020 een zangpost van grote karekiet (MEN 
e.a.), nog een grote karekiet zong op 3/06/2020 op 
het Noordelijk Eiland (meerdere waarnemers). Op het 
Noordelijk Eiland zong op 16/04/2020 een snor (DKE).
Waren er wat meer wielewalen (40 waarnemingen) of 
waren er gewoon meer waarnemers op pad dan an-
dere jaren? Ik vermoed het tweede.

Enkele zomervogels blijven het slecht doen in Klein-
Brabant. Van de braamsluiper zijn er 2 meldingen, 
op 4/05/2020 in de Rupelschorren (DKK) en op 
21/05/2020 in Liezelebroek (REJ). De gekraagde rood-
staart werd op 4 plaatsen met zangposten gemeld 
(REJ, MEN, VER, MEH). 
De nachtegaal leek het wel beter te doen met (mini-
maal) 7 zangposten in Klein-Brabant, waarvan 2 zang-
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posten in de schorren van Weert, 2 in de schorren aan 
de Notelaer en 2 zangposten in het Moer in Hingene 
(COA, DSH, DKS, MEH, TEK, PEL, DWL, e.a.).  

Van de spotvogel werden 6 zangposten gehoord. Spot-
vogels zingen een gedreven en complex lied, doorspekt 
met fragmenten van andere soorten, op zonbeschenen 
plaatsen met laag struikgewas, vaak hazelaar of bra-
men.

In Coolhem was er van 15/05 tot 31/05/2020 een 
zangpost van bonte vliegenvanger (REJ, CLE, MEP); ook 
op 26/04/2020 zong een bonte vliegenvanger op de 
Hoge Heide in Branst (REJ). Mogelijk broedt deze soort 
regelmatig in onze streek, maar er zijn maar weinig 
waarnemers vertrouwd met de zang. Voorlopig waren 
er slechts op 3 plaatsen meldingen van grauwe vlie-
genvangers (REJ, CBC, LEJ). Deze onopvallende soort zal 
nog wel op enkele plaatsen ontdekt worden wanneer 
de jongen uitvliegen, maar dat de grauwe vliegenvan-
ger onze streek steeds minder aandoet is wel duidelijk. 

De cetti’s zanger blijft vooruit gaan als broedvogel. Er 
waren niet minder dan 487 meldingen! Niet enkel in de 
schorren, maar ook binnendijks, in de polders van de 
Schelde is de soort inmiddels goed verspreid.
Van de appelvink waren in maart nog meldingen op 
14/03/2020 2 ex in de Schellandpolder in Hingene en 
1 ex op 18/03/2020 in Marselaer (REJ). Appelvinken 
gedragen zich tijdens de broedtijd onopvallend en kun-
nen dus over het hoofd worden gezien. Op 12/04/2020 
werd een goudvink gezien in Branst (PEL).

Op 19/04/2020 zaten 2 geelgorzen op de Pandgatheide 
in Oppuurs (LEY).

Waarnemers waren ondermeer: Albrecht Karel (ALK), 
Boey Karel (BOK), Claes Erwin (CLE), Coeckelbergh Chris 
(CBC), Colaes Annelies (COA), De Bock Jan (DBO), De 
Bruyn Joppe (DBJ), De Keersmaecker Bart (DKB), De 
Keersmaecker Erik (DKE), De Keersmaecker Kris (DKK), 
De Keyzer Sonia (DKS), De Smet Koen (DSK), Droogmans 
Greet (DRG), Flamant Tom (FLT), Huylebroeck Johan 
(HUJ), Kearsley Lyndon (KEL), Ledeganck Jan (LEJ), 
Lenaerts Yves (LEY), Mees Herwig (MEH), Mees Paul 
(MEP), Meeus Nils (MEN), Mortier Maarten (MOM), Pa-
elinckx Marleen (PAM), Peeters Luc (PEL), Reyniers Joost 
(REJ), Saerens Tim (SAT), Struyf Karl (STK), Tersago Kris 
(TEK), Van Brabandt Hans (VBH), Van Laethem Johan 
(VLJ), Verbruggen Sylvain (VES), Vermylen Robin (VER).

Foto’s: Luc Meert (Steltkluut), Ronny Segers (Zwarte 
ooievaar)

Voor het derde jaar op rij werd ik, op 18 juni, 
opgeroepen om een kerkuil uit dezelfde kachel op 

Achterheide te redden. Dit keer ging het om een 
jonge vogel, die pas voordien op 26 mei geringd 
was in een nestkast in de buurt. Grappig detail: 

telkens ik het dier in de nek blies om stof te verwij-
deren, draaide hij direct zijn kop 180 graden om te 

zien wat er gaande was.
 (Ronny Segers)

Jonge zwartkop die probeert in mijn perk met bessen te 
geraken (en meerdere keren gelukt ...)

 (Ronny Segers)
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Activiteiten
Iedereen is van harte welkom op onze activiteiten, ook niet-leden. 
De meeste activiteiten zijn gratis tenzij anders vermeld.

Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten, laat je dan opnemen op de e-maillijst van Natuurpunt 
Klein-Brabant door een mailtje te sturen naar natuur.klein-brabant@telenet.be.

Door omstandigheden (vb. weer) kunnen bepaalde activiteiten worden aangepast of eventueel afgelast. 
Dit wordt via www.natuurpunt.be/klein-brabant, www.facebook.com/natuurpunt.brabant en de e-maillijst 
gecommuniceerd.

Onder voorbehoud van annulatie door Corona -maatregelen
raadpleeg onze website

Het gebruik van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. 

Zie je dit logo,  dan is de 
activiteit ook 

kindvriendelijk 

Zondag 12 juli - familiefietstocht 
langs de bijenprojecten in Klein-
Brabant  
Vorig jaar zijn we samen met een 
aantal vereinigingen waaronder de imkersvereniging 
Klein-Brabant, Velt Klein-Brabant, Vriendenkring Hof 
van Coolhem en nog vele andere partners gestart 
met een actieplan bijen in Klein-Brabant. Tijdens de 
fietstocht bezoeken we enkele bijenprojecten die 
reeds opgestart zijn. Onderweg krijg je ook meer 
uitleg wat je zelf kunt doen om bijen in de tuin aan te 
trekken

• Uur: 13.30 u - 17.30 u
• Afspraakplaats: aan de kerk van de Abdij van 

Bornem Kloosterstraat 71 te Bornem
• Info: Paul Segers               

segerspol@hotmail.com - 0476 91 61 28

Deze fietstocht wordt mee georganiseerd door Velt 
Klein-Brabant.

Zaterdag 18 juli - avondactiviteit in Marselaer
Avondwandeling met verrassingen..., ook muzikaal.
• Uur: 20.30 u
• Afspraakplaats:  parking speelbos Malderen 

(einde Sint-Jansstraat) 
• Gaat niet door bij regen of stormwind.
• Info: Kris Tersago -      

kris.tersago@telenet.be- 03 337 92 19

Zondag 26 juli - wandeling in de Sigma-polders 
van Hingene
• Uur: 13.30 u - 16.30 u
• Afspraakplaats: begin Notelaerdreef
• Info: Dries Luts - Sonia De Keyzer             

soniadekeyzer@hotmail.com - 0476 25 65 39

Zondag 2 augustus - Insectenexcursie 
in de Branstse heide en Kraaienbroek
• Uur: 14.00 u - 16.30 u
• Afspraakplaats: kerk Branst
• Info: Joost Reyniers                 

joost.reyniers@telenet.be - 0491 14 33 20

Zaterdag 15 augustus - Speuren naar 
vleermuizen
• Uur: 21.15 u 
• Afspraakplaats: kerk Hingene
• Tip: breng een verrekijker mee !
• Info: Hans De Schryver            

hans_deschryver@hotmail.com - 0474 89 23 68

Zondag 23 augustus -  Wandeling in het Moer te 
Hingene
• Uur: 14.00 u - 16.30 u
• Afspraakplaats: parking nabij kerk Eikevliet
• Info: Koen Grolus                 

koengrolus@hotmail.com - 03 889 79 03
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Zondag 30 augustus - Familiepicknick 
met kinderen en korte wandeling
• Uur: 11.30 u
• Afspraakplaats: langs de 

schaatsvijver net voorbij de ingang van het Fort van 
Liezele. Gaat niet door bij regen.

• Tip: Er is daar net ook een blotevoetenpad 
geopend!

• Meebrengen: eigen picknick en drank; deken of 
matje om op te zitten (volwassenen blijven per 
bubbel samen).

• Info: Ine Pauwels     
ine.pauwels@inbo.be - 0475 36 40 96

Zondag 13 september - Verkenning van de nieuwe 
natuurgebieden in Kalfort
We kochten weer enkele interessante percelen aan. 
Meer hierover in het volgende tijdschrift.
• Uur: 10.00 u - 12.30 u
• Afspraakplaats: ingang Fort Liezele
• Info: Koen Grolus                 

koengrolus@hotmail.com - 03 889 79 03

Zaterdag 3 oktober -  Feestelijke 
afsluiting van het speelseizoen 
in Sint-Pietersburcht met korte 
avondwandeling en kampvuur 
met chocomelk, marshmallows en spannende 
verhalen
Gratis voor kinderen  !
• Uur: 19.00 u
• Afspraakplaats: Sint-Pietersburcht
• Tip: best een zaklamp en warme kleren 

meebrengen. Gaat niet door bij regen of 
stormwind.

• Info: Diederik Schowanek    
diederik.schowanek@telenet.be - 03 899 92 06

Voor de activiteiten van JNM in onze streek zie de 
website www.jnm.be/kleinbrabant

We hebben weer belangrijke aankopen kunnen realiseren in de Molenbeekvallei 
(in het volgende tijdschrift meer daarover). En ook onze tractor was aan vervanging toe.
Uw financiële steun is dan ook meer 
dan welkom !
Overschrijven kan op rekening BE56-
2930-2120-7588 van Natuurpunt 
Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen met vermelding “3706 Klein-
Brabant”.

Voor giften vanaf  € 40  ontvangt u een fiscaal 
attest.

Niet vergeten: 
30 oktober t.e.m. 1 november:    

Afdelingsweekend Hoge Venen   (Malmédy)

info en inschrijven: zie hoger in dit tijdschrift

Haagplantactie
Inwoners van Puurs-Sint-Amands kunnen ism onze 

afdeling weer haagplanten in diverse samenstellingen 
aankopen. 

Raadpleeg de gemeentelijke website of http://users.
telenet.be/behaag voor meer info.
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Vanaf 1 juli is Sint-Pietersburcht weer open.
We houden ons aan volgende regels:

- Tafels dienen vooraf te worden gereserveerd via de gemeentelijke webshop:
https://webshoppuurs.recreatex.be/Exhibitions/Overview.  

Er kan slechts één namiddag per week worden gereserveerd. Er zijn tafels voor max. 4 en max. 10 personen, 
kinderen inbegrepen.
- Toon je toegangsticket aan de ingang (op papier of GSM), alle leden van je groep moeten op hetzelfde mo-
ment binnenkomen. Zonder ticket is er geen toegang toegelaten.
- De speeltuin is open van 13.30 u tot 18.30 u. Je reserveert een tafel voor de hele namiddag.De ganse groep 
neemt plaats aan de tafel die haar is toegewezen (het nummer is vermeld op het ticket). Tafels en stoelen die-
nen op de voorziene plaatsen te blijven staan.
- Iedereen ouder dan 12 jaar blijft zitten, rondlopen dient zoveel mogelijk te worden vermeden tenzij in noodza-
kelijke omstandigheden (toiletbezoek, hulp bieden, …).
- Alle dranken, chips en ijsjes kosten 2 euro/stuk, cash te betalen (geen bankkaart, geen statiegeld op leeggoed).
Er worden enkel dranken in flesjes aangeboden (beperkte kaart), zelf dranken meebrengen is niet toegestaan.
- De cafetaria-uitbaters komen zelf de bestellingen opnemen en bezorgen. Er is geen toegang tot het gebouw.

Bovendien blijven de gekende regels die de nationale veiligheidsraad instelde ook in de speeltuin onverminderd 
van kracht!

FIETSZOEKTOCHT
Van 1 juli t/m 

30 september 2020
INSCHRIJVING (8 euro - ter plaatse te betalen op een 

van volgende startpunten *)

Café DE WAGGEL

Heidestraat 206

SINT-PIETERS-
BURCHT

Scheeveld 18 **

Maandag gesloten
vakantie 24-8 tem 
31-8

Elke dag van 
13u30 –18u30 in juli 
en augustus

Dinsdag tot zaterdag 
open vanaf 14u
Zondag vanaf 10 u

Zaterdag en zondag 
van 13u30 – 18u30 in 
september

DOE MEE individueel, met familie of vrienden. Je hoeft zeker geen bioloog of ervaren zoektochter te zijn. 
Parcours van +/- 25 km langs autoluwe wegen via de mooiste natuurgebieden.
Iedereen ontvangt een mooie prijs.
* ten voordele van onze reservatenwerking
** raadpleeg de richtlijnen aan de ingang om je inschrijving te bekomen

JUBILEUM-ACTIVITEIT



STEUN ONS 
RESERVATENFONDS   

Overschrijven kan op rekening 
BE56-2930-2120-7588 van 
Natuurpunt Beheer vzw, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
met vermelding “3706 Klein-
Brabant”.

Voor giften vanaf  € 40  ontvangt 
u een fiscaal attest.

Jeugdbond voor Natuur 
en Milieu

Klein-Brabant

www.jnm.be/klein-brabant
ronaldleyman@hotmail.com

VOGELOPVANG-
CENTRUM

Boeksheide 51 – 1840 Malderen 
(nabij station)
052/33.64.10
voc.malderen@gmail.com
www.vogelopvangcentrum-
malderen.be

     

Natuurpunt Klein-Brabant
mail: natuur.klein-brabant@telenet.be

web: www.natuurpunt.be/klein-brabant

facebook: www.facebook.com/natuur.brabant 

waarnemingen: http://vwgklbr.waarnemingen.be.

BESTUUR

•	 Diederik	Schowanek	(voorzitter,	beheer	en	communicatie):	
tel.	0497	82	96	27	-	diederik.schowanek@telenet.be

•	 Luc	Peeters	(secretaris,	communicatie	en	beheer):		 	
tel:	03	899	15	88	-	luc.j.peeters@telenet.be	

•	 Sabine	Pauwels	(penningmeester):	tel.	0476	99	94	61
•	 Hans	De	Schryver	(beheer,	studie	en	communicatie):	tel.	

0474	89	23	68	-	hans_deschryver@hotmail.com
•	 Ine	Pauwels	(studie	en	communicatie):	tel.	0475	36	40	96
•	 Joost	Reyniers	(redactie,	studie	en	beheer):		 	 	

tel.	0491	14	33	20	-	joost.reyniers@telenet.be
•	 Koen	Grolus	(beheer	en	studie):	tel.	03	889	79	03	-	

koengrolus@hotmail.com
•	 Kris	Tersago	(beheer	en	studie):		tel.	03	337	92	19	-		

kris.tersago@telenet.be
•	 Luc	De	Wit	(studie	en	communicatie):	tel.	0468	34	37	27	-	

luc.de.wit@skynet.be
•	 Paul	Segers	:	tel.	0476	91	61	28	-	segerspol@hotmail.com
•	 Sonia	De	Keyzer:	tel.	0476	25	65	39	-		 	

soniadekeyzer@hotmail.com
•	 Ronny	Segers	(eindredactie,	studie	en	beheer):		 	 	

tel.	0477	55	66	38	-	r.segers@scarlet.be
•	 Ilse	Peeters:	tel.	0476	99	79	56	-	ilse@attentus.be
•	 Erika	Van	den	Bergh:	tel.	0476	40	01	02	-		 	

ericiavdb@gmail.com
•	 Tom	Van	Bel:	tel.	0497	25	21	10	-	tomvanbel@icloud.com
•	 An	De	Ryck:	tel.	0473	53	79	95	-	an.deryck@telenet.be
•	 Dries	Luts:	d.luts.npkb+info@gmail.com	

•	 Cille	Blondiau:	contactpersoon	Natuurgidsen	Klein-Brabant	
en	Vaartland:	natuurgidsenkb@gmail.com	-		 	 	
https://natuurgidsen-klein-brabant.com	

Erevoorzitters:
Sylvain	Verbruggen	en	Jan	Van	Belle

Verantwoordelijke	uitgever:		
Joost	Reyniers,	Pandgatheide	2,	2890	Oppuurs

Heeft u een bijdrage of suggestie voor het tijdschrift?  Of wenst u ook of uitsluitend een gratis digitale versie 
in kleur (pdf-formaat) van het afdelingstijdschrift? 
Neem dan contact op met de redactie via redactie.npkb@gmail.com of r.segers@scarlet.be.
Surf zeker eens naar onze facebook-pagina www.facebook.com/natuurpunt.brabant voor foto’s van de af-
gelopen activiteiten.


