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Editoriaal 

Strak of los, of iets ertussenin ? 
Nee, dit gaat niet over mode, maar over landinrichting. Natuur en landbouw (of bewoning) met elkaar verbin-
den of juist strak scheiden? Dit is het onderwerp van verhitte debatten onder ecologen en beleidsmakers. Voor 
beide scenario’s valt wel iets te zeggen. Voorbeeld van het scheidingsprincipe is o.a. de Kalmthoutse heide, een 
homogeen natuurgebied dat helemaal geprangd zit tussen de haven, bewoning en intensieve landbouw. Bij 
zo’n gescheiden gebied ‘mag de natuur helemaal natuur zijn’. Specifieke doelsoorten varen er wel bij. 

Waar veel ruimte beschikbaar is en landbouw (semi-)extensief bedreven kan worden zijn natuur en landbouw 
vaak verweven, en gaan soms naadloos in elkaar over. Dit leidt tot agrarische gebieden met tegelijk een hoge 
biodiversiteit. Denk hierbij bv. aan de Camargue (Fr), de Hongaarse poesta, de valleien van de Somiedo  (Sp), en 
ook de dehesa en sierra’s van Extremadura – waarover meer verder in dit tijdschrift. Men leeft er samen met 
de natuur, en niet ernaast. Persoonlijk ben ik meer fan van dit tweede model. Ik voel me er gewoon meer thuis 
en minder ‘op bezoek’.   

Stel dat de Scheldevallei ooit een Nationaal Park wordt en men zoekt om de natuurkern verder uit te breiden 
tot de doelstelling van 10000 ha. Naar welk model moeten we dan streven, en waar komt die extra natuur?  
Het pure verwevingsmodel mogen we in het drukbevolkte Vlaanderen, met grondprijzen die door het dak gaan, 
grotendeels vergeten. Toch is het belangrijk dat zo’n Nationaal Park geen parelsnoer van kleinere en grotere 
gescheiden entiteiten langs de Schelde zou worden, zoals het er nu uitziet op de kaart. Een grote anomalie is 
dat het Graafschap momenteel geen deel uitmaakt van het plan. Dat erbij zou al een slok op de borrel schelen!  

Om een echte uitstraling te hebben een Nationaal Park waardig is er echter ook ‘body’ nodig die alles kan ver-
binden. In dit verband pleit Natuurpunt Klein-Brabant ervoor om ook de vallei van de Vliet en  de Molenbeek 
in Puurs, met o.a. de Poortersbossen, in het ontwerp op te nemen als ‘Zone Voor Natuurontwikkeling’. Dit 
beeklandschap was trouwens tot in 1976 een stukje getijdengebied van de Schelde. In dergelijke halfnatuurlijke 
landschappen zijn er zijn nog allerhande mogelijkheden om de natuurkwaliteit en biodiversiteit op te krikken, 
te ontsnipperen en een groter gevoel van samenhang te creëren. De nieuwe term daarvoor is ‘natuurinclusief’. 
Daar willen we als afdeling graag aan meewerken. We kijken dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling 
uit naar welk(e) Nationale Park(en) er uiteindelijk uit de hoed van de minister zullen komen… 

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB

Enige Referenties: 

https://www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

https://edepot.wur.nl/498926

www.natuurinhethart.be
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EXTREMADURA april 2022: een feestreis!

We waren nog met enkelen die 24 jaar geleden ook de 
toenmalige Extremadura-reis, met onze oud-secretaris 
Hendrik als reisleider, meemaakten. Omdat we er zulke 
goeie herinneringen aan overhielden hadden we veel 
goesting om er zeker nog eens terug te keren. 

En of het ook nu meeviel! Toegegeven, onze verblijf-
plaats Trujillo is niet ontsnapt aan een zekere urbanisa-
tiedrang maar al bij al is die toch vrij beperkt gebleven. 
De ligging langs een autosnelwegkruispunt, dat in 1998 
nog volop in aanleg was, heeft zeker niet tot landschap-
pelijke banalisering geleid. Het stadje en de omgeving 
hebben grotendeels hun typische karakter kunnen be-
waren en ons hotel, waar we ook de vorige keer logeer-
den, heeft in al die jaren amper ingeboet aan authenti-
citeit.

Zelfs de te verwachten soorten werden vrijwel allemaal 
gespot. Liefhebbers van vogels, planten, insecten en 
reptielen bleven niet op hun honger zitten. Het was te-
vens mooi om zien hoe iedereen zijn kennis deelde met 
de anderen. Wat zeker wel veranderd is is de manier van 
inventariseren. Waar 24 jaar geleden nog alles werd ge-
registreerd in notitieboekjes en streeplijsten werd dit nu 
rechtstreeks ingevoerd in de observations-app, telkens 
gestaafd met de nodige foto’s.
 De aandacht van de lokale overheid voor het natuurlijke 
patrimonium is ontegensprekelijk toegenomen. Een 

gevolg is wel dat op sommige plaatsen de toeristische 
druk wellicht te hoog dreigt te worden, zoals aan de gie-
renrots Salto Del Gitano waar bussen af en aan komen 
gereden. Wellicht is dat de keerzijde van dit beleid, er 
moet immers ook zaad in het bakje komen. Anderzijds, 
het beheer van het natuurpark Monfraguë werpt wel 
vruchten af. Positief is dat op vele plaatsen de voorma-
lige grootschalige eucalyptusaanplantingen, die een 
nefaste ecologische impact hadden, vrijwel volledig zijn 
verwijderd.  

Kortom, deze uitgestelde ‘jubileumreis’ was het wach-
ten zeker waard. Billy, Diederik en alle deelnemers heb-
ben er een zeer geslaagde week van gemaakt!  (LP)

Foto’s: Ronny Segers, Billy Herman, Luc De 
Wit, Diederik Schowanek

Ronny Segers, Billy Herman, Luc De Wit, Diederik Scho-
wanek, Luc Peeters

Oog in oog staan met een gier, het blijft indruk ma-
ken, zeker als die op ooghoogte voorbij komt gevlo-
gen ! (RS)
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Schapenjam

Wie al eens in het westen van de VS gereisd heeft 
kent allicht het verschijnsel ‘Bear Jam’. Met name 
een kijkfile als er een beer langs de highway zit.   

In Extremadura kwamen we terecht in een ‘scha-
penjam’.  Op een smal landweggetje bleek de 
weg plots geblokkeerd door een enorme kudde 
schapen, begeleid door twee  kloeke boerenzo-
nen.  Een deel van de kudde was onder de indruk 
van onze grote reisbus en koos het hazenpad in de 
andere richting, als een rivier die plots omgekeerd 
begon te stromen. De herders keken maar vies, 
maar gelukkig waren er ook een aantal ervaren 
bordercollies van de partij die na een tiental minu-
ten de zaken weer op orde kregen.  

Hoeveel schapen zouden het geweest zijn?  500? 
1000?  Wie ze wou tellen was zeker in slaap geval-
len  ;-)  (DS)

De kuifleeuwerik is een banale vogel in Spanje. Als je 
het habitat ziet waar deze vogel voorkomt, vraag je je af 
waarom de soort in godsnaam is uitgestorven in Neder-
land en België (op populatieniveau is de soort al uitge-
storven in de Benelux). 

Ze komen voornamelijk voor waar er vuile hoekjes en 
kantjes zijn (braakliggende stukken met open zand, zan-
dige veldwegen, etc.) met wat stenen en onkruid. 
Raar en absoluut onbegrijpelijk, toch? (BH)

(nvdr. een gebrek aan de nodige insecten zal daar een 
grote rol in spelen!)

Het voordeel van een grote groep. 

Met een grote groep op stap gaan heeft zo zijn voorde-
len. Toegegeven, ik moet mijn persoonlijk idee bijstellen. 

Nog nooit ging ik op stap met een groep van 23 deel-
nemers. Nog nooit zag ik zoveel in Extremadura als die 
week... En dat komt doordat het tempo veel lager lag 
dan met een kleine groep, waardoor je meer ziet ‘op den 
bots’. Er werd meer gewandeld en zo zagen we ook veel 
meer soorten. 

Niet alleen vogels kwamen aan bod, ook de flora kon 
door het rustige tempo beter in kaart worden gebracht. 
Zo noteerden we een slordige 350 soorten planten wat 
voor mij een absoluut Spaans record was. Alle credits 
naar de botanisten in de groep die alles netjes noteer-
den! (BH)
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De reis naar Extremadura was, en ik vermoed dat het 
overgrote deel van de deelnemers het daarmee eens 
is, was een groot succes. Dikke pluim aan de organisa-
toren. We konden onze focus dus zonder zorgen leggen 
op onze passie, het inventariseren van fauna en flora. 
Hieronder een beperkte weerslag van wat er mij is 
opgevallen.

Bij de vogels zaten we ruim boven de 100 soorten. We 
kunnen stellen dat we alles waar we van droomden 
om het te zien ook hebben gezien. 

Alfabetisch zowat uit de losse pols de meest in het oog 
springende soorten: Aasgier, Alpengierzwaluw, Blauwe 
Ekster, Brilgrasmus, Cirlgors, Dwergarend, Dwergoor-
uil, Graszanger, Grauwe Kiekendief, Griel, Grijze Wouw, 
Grote Trap, Kalanderleeuwerik, Kleine Trap, Kortteen-
leeuwerik, Kuifkoekoek, Monniksgier, Moorse Nacht-
zwaluw, Purperkoet (met jong), Roodstuitzwaluw, 
Slangenarend, Spaanse Keizerarend, Witbuikzandhoen 
en Zwarte Tapuit.

Bij de reptielen sprong de Grote Zandloper eruit, zo-
wat overal kwamen we hem tegen.
Wat te zeggen over de planten? We hebben kunnen 
vaststellen dat we in een ideale periode waren voor 
planten. Bijna overal was de bloemenpracht overwel-
digend. Ik hoor verhalen van de specialisten onder ons 
dat er tot ruim boven de 350 soorten zijn gedetermi-
neerd (en ze zijn nog bezig). Indrukwekkend.

Een opvallende sprinkhaan was de Egyptische trek-
sprinkhaan, grijs met enkele andere accenten.

Door omstandigheden (kapot vliegtuig) kregen we nog 
een extra dag in de buurt van de luchthaven in Ma-
drid. Op de beschikbare plannen van de omgeving was 
een braakliggend terrein te zien. Snel werd er een ex-
cursie gepland naar dit gebied. Dit leverde nog enkele 
mooie soorten op zoals Springkomkommer, Iberische 
Groene Specht en het Moors bruin blauwtje.

Dit alles gecombineerd met leuk gezelschap, lekker 
eten, voldoende drank, bezoek aan Merida met zijn 
enorme Romein-
se geschiedenis 
en het gegidste 
bezoek aan Tru-
jillo maakten 
van deze reis 
een onvergete-
lijke ervaring ! 
(LDW)

Purperkoet met jong en grijze gors
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Feels good !

Na twee jaar terug op de lappen met een 
groep in Extremadura, een reis op maat 
voor Natuurpunt Klein-Brabant! 

Langs de weg naar Trujillo hadden we al 
grijze wouwen, vale gieren, bijeneter, grau-
we gors, europese kanarie, zwarte spreeuw, 
Iberische groene specht, dwergarend, slan-
genarend, en ga zo maar door… 

Eenmaal aan het hotel kon ik alvast deze 
knapperd aanwijzen. Een heerlijk dwergoor-
uiltje. We zien ze liever ‘s nachts maar dit 
was toch een fijne afwisseling. (BH)

Wil jij ook zo’n groepservaring eens mee-
maken? 

Schrijf je alvast in voor ons herfstweekend van 
29 oktober tot en met 1 november in de Vul-

kaaneifel. Meer info: zie verder.

Bij het ochtendgloren

In alle vroegte vogels kijken blijft een klassie-
ker. In deze streek leverde dat spectaculaire 
belevingen op, o.a. de prachtige balts van de 
grote trap en enkele vluchten van geelbuik-
zandhoenders (RS).

(De foto van Luc Meert is niet van deze reis).
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In 2019 werd een archeologische opgraving uitge-
voerd voor een plangebied op het einde van Winkel-
veld te Kalfort, op de rand van de Molenbeekvallei,. 
Over een oppervlakte van 5.670m² werden nederzet-
tingssporen uit de IJzertijd aangetroffen. Het gaat 
om paalkuilen, kuilen, greppels en twee intacte cul-
tuurlagen. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat bin-
nen een straal van 1-2 km rondom Winkelveld in de 
gehele IJzertijd bewoning aanwezig was.

Enkele van de vraagstellingen bij het onderzoek wa-
ren: 

- hoe zag het abiotische landschap (geomorfologie en 
bodem) er ten tijde van de verschillende bewonings- 
en gebruiksfasen uit? 
 -welke veranderingen traden in de loop van de 
tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en de 
openheid van het landschap en wat was de rol van 
de mens hierbij?

De projectontwikkelaar bouwt op dit terrein vandaag 
een groepswoningbouwproject. Hierna volgt een sa-
menvatting van het archeobotanisch onderzoek.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn verschillende 
sporen en structuren bemonsterd voor archeobota-
nisch onderzoek (enkele waterkuilen, paalkuilen en 
oude depressies). Het betreft zowel monsters voor 
onderzoek aan pollen (stuifmeel) als aan botanische 
macroresten (zaden en vruchten). De meeste bemon-
sterde sporen dateren uit de IJzertijd. Daarnaast is 
een waterkuil bemonsterd die op basis van de uitge-
voerde  C14-datering uit de Vroege Middeleeuwen 
blijkt te dateren. Het doel van het onderzoek is om 
een beeld te krijgen van de vegetatie in de betreffen-
de periodes. Daarnaast kunnen de monsters mogelijk 
informatie bieden omtrent de voedseleconomie en 
akkerbouw in het gebied.

Naast pollen en sporen is er ook naar zogenaamde 
non-pollen palynomorfen (NPP) gekeken. Hieronder 
vallen alle herkenbare resten die in een pollenmon-
ster kunnen voorkomen. Dit zijn onder andere resten 
van algen, schimmels (parasitaire fungi en mestschim-
mels) en andere botanische en dierlijke microfossie-
len. Deze microfossielen blijven net als stuifmeel 

bewaard en kunnen met behulp van de microscoop 
geïdentificeerd worden.

De bekomen pollen horen bij bomen en struiken van 
droge grond, bomen en struiken van natte grond, 
heide- en veenplanten, kruiden, cultuurgewassen, 
graslandplanten en oeverplanten. 

IJzertijd
In het pollenmonster uit de IJzertijd is veel pollen aan-
wezig van graan (Cerealia). Het aangetroffen graanpol-
len wijst op de verwerking van graan nabij de water-
kuil. Het pollen van graan, met uitzondering van rogge, 
komt namelijk pas (grotendeels) vrij tijdens het dor-
sen. Vermoedelijk werd dit graan op akkers in de om-
geving verbouwd, aangezien de eerste verwerking van 
het graan, waar het meeste pollen bij vrijkomt, vlakbij 
de locatie van verbouw zal zijn gedaan. Het pollen 
van de verschillende graansoorten, met uitzondering 
van rogge, is moeilijk van elkaar te onderscheiden. Op 
basis van de pollenresultaten kon men dan ook niet 
vaststellen welke graansoort(en) er werden verbouwd 
en verwerkt.

Het aangetroffen kruidenpollen kan goed afkomstig 
zijn van soorten die als onkruid op de akkers groei-

Archeobotanisch onderzoek bij een IJzer-
tijdnederzetting aan Winkelveld te Puurs
Ronny Segers
Samengevat naar een publicatie van het Vlaams Erfgoed Centrum bvba (D/2021/13.254/125 / ISSN 2295-2675)

Molenbeekvallei nabij de site (Ronny Segers)
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den. Het kruidenpollen is onder meer afkomstig van 
ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae), composieten 
(Asteraceae liguliflorae, Aster-type), kruisbloemi-
gen (Hornungia-type), het veldzuring-type (Rumex 
acetosella-type) en vermoedelijk hennepnetel (cf. 
Galeopsis). Aangezien dit pollen niet tot op soort te 
determineren is, kan men niet met zekerheid zeggen 
dat we met akkeronkruiden te maken hebben. Zo val-
len binnen de composieten zowel akkeronkruiden als 
graslandplanten, zoals respectievelijk melkdistel (Son-
chus) en paardenbloem (Taraxacum). Verschillende 
soorten hennepnetel komen voor op stikstofrijke 
grond in akkers.

Ook kwam grasland voor in het gebied. Naast pollen 
van grassen (Poaceae) is pollen gevonden van ver-
schillende graslandplanten, zoals klokje (Campanula-
type), boterbloem (Ranunculus acris-type) en klaver 
(Trifolium repens-type). De graslanden zullen zich op 
de wat lager gelegen gronden bevonden hebben, zo-
als ten westen van het plangebied in de vallei van de 
Molenbeek. In vochtige delen van deze graslanden of 
langs oevers kwamen oeverplanten voor, zoals cyper-
grassen (Cyperaceae) en kattenstaart (Lythrum sali-
caria-type). Mogelijk werden de graslanden gebruikt 
voor beweiding met vee. Veel soorten boterbloem en 
klaver kunnen namelijk goed tegen begrazing. Smalle 
weegbree (Plantago lanceolata) kan eveneens op de 
betreden grond van de graslanden gegroeid hebben, 
maar deze soort kan ook in de akkers aanwezig zijn
geweest.

Het aandeel boompollen is vrij laag en wordt gedomi-
neerd door els (Alnus). Deze soort heeft een perma-
nent vochtig en voedselrijk substraat nodig voor een 
optimale groei, en bovendien hebben de wortels van 
els zeer weinig zuurstof nodig. Elzenstruweel zal ver-
moedelijk in de natte delen van de Molenbeekvallei 
hebben gestaan. Mogelijk groeiden elzen ook langs de 
aangetroffen greppels. Van de bomen en struiken van 
drogere gronden is vooral pollen van eik (Quercus) en 
hazelaar (Corylus) aangetroffen. Ook is wat pollen ge-
vonden van linde (TIlia), berk (Betula) en beuk (Fagus). 
Aangezien het hier verschillende boomsoorten betreft, 
lijkt het erop dat er op de hogere en drogere gronden, 
mogelijk op enige afstand van de monsterlocatie, nog 
wat bosschages bevonden. Hazelaar stond samen met 
eikvaren (Polypodium vulgare-type) in de ondergroei 
en aan de randen van deze bosschages.

Vroege Middeleeuwen
In het pollenmonster uit de vroegmiddeleeuwse wa-
terkuil is het percentage boompollen aanzienlijk toe-
genomen ten opzichte van het monster uit de IJzertijd. 
Met name eik en els bereiken hogere percentages. 

Daarnaast is ook de soortenrijkdom toegenomen. De 
soorten van droge grond zijn nu, naast eik, hazelaar, 
linde, berk en beuk, vertegenwoordigd door enkele 
pollenkorrels van klimop (Hedera), hulst (Ilex) en iep 
(Ulmus). Naast els was wilg (Salix) in deze periode 
aanwezig op de vochtige gronden.

Het toegenomen aandeel boompollen suggereert dat 
een uitbreiding van de bossen heeft plaatsgevonden 
in het gebied. Vermoedelijk vond regeneratie van de 
bossen plaats aan het eind van de Romeinse tijd, als 
gevolg van een afname van de menselijke activiteiten 
in het gebied. Wel kwamen in deze periode ook nog 
akkers en graslanden voor in het gebied. Op de akkers 
werd graan, vlas en mogelijk ook erwt of tuinboon 
verbouwd. 

De bossen hebben zich zowel op de drogere als de 
nattere gronden kunnen uitbreiden. Elzenbroekbos-
sen met wilg hebben zich kunnen uitbreiden in de 
Molenbeekvallei. Op de drogere gronden konden de 
eikenloofbossen zich uitbreiden, met daarin ook wat 
linde, berk, beuk en iep.

Verschillende soorten uit de ondergroei van bossen, 
zoals eikvaren, klimop en hulst, wijzen erop dat de 
bossen vrij open en licht waren. Vermoedelijk heeft 
regeneratie van de bossen plaatsgevonden aan het 
einde van de Romeinse tijd. Een dergelijke uitbreiding 
van de bossen aan het eind van de Romeinse tijd 
vond plaats in grote delen van noordwest Europa. Dit 
is vermoedelijk het gevolg van een afname van de 
menselijke activiteiten in het gebied door het verval 
van het Romeinse rijk. Ook andere pollendiagram-
men uit België laten een dergelijke regeneratie van 
de bossen zien. Overigens wijzen de aangetroffen 
macroresten van els erop dat deze soort ook lokaal 
op het terrein groeide. Dit suggereert dat vochtige 
gronden lokaal aanwezig waren, mogelijk in één van 
de aangetroffen depressies in het gebied. Hier groei-
den ook verschillende oeverplanten, zoals waterpeper 
(Persicaria hydropiper), zegge (Carex sp), rus (Juncus 
sp.), wolfspoot (Lycopus europaeus) en blaartrek-
kende boterbloem (Ranunculus sceleratus). Van deze 
soorten zijn zaden dan wel vruchten gevonden. Zowel 
waterpeper als blaartrekkende boterbloem wijzen 
hierbij op stikstofrijke condities. Ook grote brandnetel 
(Urtica dioica) groeide op de stikstofrijke grond nabij 
de waterkuil.

Het aangetroffen pollen van grassen, tezamen met en-
kele pollenkorrels van de graslandplanten boterbloem, 
klaver en klokje, suggereert dat in deze periode ook 
nog wat grasland aanwezig was in de omgeving. Het 
pollen van boterbloem kan goed afkomstig zijn van 
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Olga de otter
Deze zomer is een bezoek aan Sint-
Pietersburcht nog leuker! Want 
Olga de otter neemt je mee op 
sleeptouw langsheen prangende 
ottervragen.

Knijpen otters hun neus dicht on-
der water? En waarom zwemmen 
ze niet onder bruggen door? Wat 
kan je zelf doen om de otter terug 
zijn plek te geven langsheen onze 
rivieren en beken? 

Ontdek het geheime leven van ot-
ters in Vlaanderen vanaf 19 juni 
tot 30 juli in de cafetaria van Sint-
Pietersburcht (tijdens de openings-
uren) en rol mee de rode loper uit 
voor deze iconische soort in Klein-
Brabant.

scherpe of kruipende boterbloem (Ranunculus acris/
repens) en egelboterbloem (Ranunculus flammula). 
Van deze beide soorten zijn tientallen vruchtjes gevon-
den, wat erop wijst dat deze soorten lokaal nabij de 
waterkuil groeiden. Krulzuring (Rumex crispus) kwam 
eveneens lokaal op het terrein voor. Op de betreden 
grond rondom de waterkuil groeiden grote weegbree 
(Plantago major ssp. major) en gewoon varkensgras 
(Polygonum aviculare). 

In het macrorestenmonster zijn ook verschillende 
soorten aangetroffen die vaak in akkers en moestui-
nen voorkomen. Dit betreft onder meer hennepnetel 
(Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit), beklierde dui-
zendknoop (Persicaria lapathifolia), behaarde boter-
bloem (Ranunculus sardous), knopherik (Raphanus 
raphanistrum), schapenzuring (Rumex acetosella) en 
gewone spurrie (Spergula arvensis). Aangezien in het 
monster verder alleen resten zijn gevonden van lokale 
vegetatie, en geen resten van cultuurgewassen of an-
dere aanwijzingen voor afval, betreft het hier vermoe-
delijk ook soorten die deel uitmaakten van de lokale 
vegetatie rondom de waterkuil.

Op het terrein kwamen tot slot gewone braam (Rubus 
fruticosus) en gewone vlier voor (Sambucus nigra). De 
vruchten van deze planten kunnen goed verzameld 
en gegeten zijn, alhoewel de aangetroffen resten hier 
waarschijnlijk wijzen op het lokale voorkomen van de 
soorten en niet zozeer de consumptie ervan. Bramen 
komen voor op droge tot natte grond, onder meer in 
ruigten en op omgewerkte, stikstofrijke grond, zoals in 
de omgeving van de waterkuil ongetwijfeld aanwezig 
was. Ook de vlier is een inheemse soort die op voch-
tige en stikstofrijke gronden groeit.

Zowel in de IJzertijd als in de Vroege Middeleeuwen is 
de invloed van de mens duidelijk zichtbaar op de ve-
getatie. In beide periodes kwamen akkers en weilan-
den voor in het gebied. Het grootste verschil tussen de 
IJzertijd en Vroege Middeleeuwen is een afname in de 
menselijke invloed, als gevolg waarvan de bossen zich 
weer wat konden uitbreiden. Het landschap was in de 
Vroege Middeleeuwen dan ook meer bebost dan in de 
IJzertijd. Uit de studie blijkt ook dat de Ijzertijdmensen 
al een aanzienlijke bijdrage konden leveren aan het 
nivelleren van gronden.
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Bijzonder karakteristiek voor Klein-Brabant 
zijn de wielen. Het zijn restanten van Schel-
de-overstromingen meestal uit de 16e-17e 
eeuw, ook vroeger en recenter. Plaatsen in 
moerassige uiterwaarden met minder be-
stendige bodem werden uitgediept door wie-
lingen; dit zijn kolkende uitspoelingen tijdens 
veelvuldig weerkerende overstromingen. 

De wielen ontstonden vooral op die plaatsen 
waar dwarse dammen werden opgeworpen 
tegenover de langs stromende rivier. Zo 
probeerde men laaggelegen vruchtbare 
gronden in te polderen; denk aan Eikendam, 
Vitsdam, Roddam, ook de pla(o)dderdijken 
hadden die functie. Kleurrijke namen van de wielen 
vertellen over plaatselijke historie: Grote en Kleine 
Kragewiel, Groene Wiel, Windgatwiel, Ketelwiel, Hin-
genewiel, Mannenwiel, .... 

Meestal hebben de wielen een waterpeil van 2 à 3 
meter; doch opgepast, sommige wielen herbergen 
extra koele diepten tot wel 10 meter, meestal op 
onverwachte plaatsen, dicht bij oevers. Reeds talloze 
bomen en struiken kwamen langs afkalvende oevers 
terecht in het water. Zelfs nabijgelegen boerderijen 
moesten soms het onderspit delven voor het opruk-
kende wielwater. Zo is er het verhaal van boer Wou-
ters’ geest die bij maanlicht rondzwerft over de Groe-
ne Wiel, in de buurt van zijn opgeslorpte boerderij.

Een wiel als overbuur is een luxe buiten categorie. Zo 
is onder meer de Hingenewiel één van de mooiste 
natuurlijke oorden van het dorp. Door een zware 
overstroming in de 16e eeuw is dit wiel ontstaan. 
Het is een schitterende vijver met afwisselende 
oeverbegroeiing van els, wilg, moerascipres, wilde 
kastanje, beuk, berk, rododendron en een eiland met  
den, acacia, abeel en een prachtig overschouwende 
Schotse den. De oeverflora is goed vertegenwoordigd: 
klein hoefblad, fluitenkruid, bitterzoet, gele lis, nar-
cis, helmkruid, wolfspoot, glidkruid, koninginnekruid, 
riet,.... Visdiefje komt langs evenals kokmeeuw, blau-
we reiger, aalscholver, meerkoet, waterhoen, wilde 
eend, kuifeend, fuut, grauwe en Canadese gans, berg-
eend, sporadisch zilverreiger en ijsvogel. 

Oorspronkelijk was deze vijver groter. In het aangren-
zende broekbos is nog een poel en de Ketelwiel. In 
het midden van de Hingenewiel zou een duiventoren 
gestaan hebben, wat prestige uitstraalde. Er liggen 
nabij de oever in het broekbos hopen met bouwste-
nen voor een nooit gerealiseerd kasteel(hoeve).

Oevers zijn levendige, opschuivende plaatsen. Meest-
al wil men rechte oevers met een directe diepgang 
van het water. Terwijl natuurvriendelijke oevers gelei-
delijke overgaan van land naar water, zodat zeldzame 
oeverbegroeiing kan gedijen over een brede strook en 
dieren zich vlot in en uit het water kunnen verplaat-
sen. Bij de meeste wielen is jammer genoeg heel wat 
opruimwerk te verrichten langs de oevers: asbest- en 
betonplaten, steenpuin, vervuilde grond, ijzeren pa-
len en allerhande gebruiksvoorwerpen in het slib. Er 
zijn betere manieren om oevers te stutten, o.a. hou-
ten palen met vlechtwerk, aanplant van wilg en els, 
aanleg van vlonders (zie Mannenwiel).

De meeste Wielen zijn privé eigendommen die veel-
zijdig ‘gebruikt’ worden, o.m. door visclubs, jagers, 
recreanten, passanten. Zo’n wiel is sowieso een geva-
rieerd, kwetsbaar biotoop. Meestal is er geen sprake 
van een degelijk overzichtelijk beheer, iedere gebrui-
ker doet zijn ding. Jachtopzichters zetten veel wilde 
eenden uit, wat verboden is en verstorende invloed 
heeft op de spontane komst en verblijf van diverse 
watervogels. Vissers maken nog steeds rechte oevers 
met vervuilende materialen, maaien veelvuldig de 
oeverbegroeiing, zetten jaarlijks opgefokte vissen uit, 

Wielen, vijvers en poelen
Cis Peeters

Kleine Kragewiel (Herwig mees)
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strooien allerlei lokaas en zelfs meststoffen met anti-
biotica tegen o.m. karperziekte, waardoor gele plomp 
en libellen verdwijnen. 

Er is wel degelijk nood aan een gecoördineerd, ef-
ficiënt overlegorgaan om zulke misstappen te voorko-
men. Oever- en waterplanten vormen namelijk een 
belangrijke schakel in het ecosysteem van deze vijvers 
en poelen. Zij stimuleren de waterkwaliteit, zorgen 
voor verblijfplaatsen voor waterinsecten en voor ge-
schikte paaiplaatsen voor vissen. 

Het beschermen van de biodiversiteit is een belang-
rijk item in het hele natuurverhaal. Dit werk aan de 
basis verdient meer aandacht en inzet van extra mid-
delen voor toezicht en begeleiding. Via regelmatige 
determinatie van fauna en flora kan de evoluerende 
biodiversiteit perfect worden opgevolgd en kan er op 
tijd worden bijgestuurd.

De boommarters van Hingene
Joost Reyniers

Ons vervolgverhaal over de boommarters in de Schel-
depolders van Hingene startte in maart 2017 toen 
onverwacht een boommarter op wildcamera-beeld 
werd vastgelegd. Het ging om de eerste waarneming 
van deze zeer zeldzame soort in Klein-Brabant.

Op een verborgen plek in de polder, op een reservaat-
perceel van Natuurpunt, worden deze boommarters 
sindsdien gevolgd met een wildcamera. Voor die 
camera is een draad gespannen waaraan af en toe 
gedroogde pruimen worden gehangen. Bij het eten 
van de pruimen gaan de boommarters op de achter-
ste poten staan, waarbij de keelvlek zichtbaar wordt. 
Die keelvlek heeft bij elke boommarter een andere 
tekening, een soort paspoort waaraan ze individueel 
te herkennen zijn.

Bij de pruimendraad worden door de boommarters 
vaak ook markeringen aangebracht (kak of andere 
geursporen); boommarters vergaren veel informatie 
over elkaar via de neus. Ook als er geen pruimen han-
gen wordt de plek af en toe bezocht.

Sindsdien hebben we 5 verschillende boommarters 
op de beelden gehad. De oorspronkelijk aanwezige 
boommarters, Jantje en Eenoog, werden respectie-
velijk op 30 mei 2018 en 10 juli 2019 voor het laatst 
gefilmd. De enige boommarter die toen nog aanwezig 
was, was Elza, een dochter van Jantje. Pas in de zomer 
van 2021 verschenen twee nieuwe boommarter-man-
netjes op het toneel, Fred en Wout. Fred was soms 
samen te zien met Elza. Boommarters paren in juni-

augustus en hebben een verlengde draagtijd, waarbij 
de bevruchte eicellen gedurende 7-9 maanden in 
'kiemrust' blijven en zich pas tegen het volgende voor-
jaar gaan ontwikkelen. De jongen worden eind maart-
begin april van het volgende jaar geboren.

Dit voorjaar werd het dus spannend. Elza bleek in 
begin maart op de beelden zwanger te zijn en moet 
omstreeks 15 maart jongen gekregen hebben. Mar-
terjongen zijn in het begin klein, blind en hulpeloos 
en worden gewoonlijk in een boomholte ter wereld 
gebracht.

Helaas liep het een kleine 2 maand later mis. Elza 
werd voor het laatst gefilmd op 7 mei 2022. Enkele 
dagen nadien verschenen twee kleine boommater-
jongen bij de wildcamera, zonder moeder. De boom-
marters leken nog te jong om het zonder moeder te 
overleven. Ik besloot om deze jongen bij te voederen, 
met pindakaas, kattenbrokken, fruit… Inmiddels zijn 
we ruim een maand verder en één van de weesjes is 
momenteel nog steeds in leven. 

Elza is de derde boommarter die in de polders van 
Hingene om onopgehelderde redenen van het toneel 
verdwijnt. Boommarters kunnen verongelukken maar 
we vrezen dat ze in onze streek ook het slachtoffer 
kunnen worden van vossenvallen en/of giftig aas dat 
illegaal in private jachtgebieden wordt uitgelegd. Een 
verbod op vossenvallen in Klein-Brabant en een men-
taliteitswijziging bij enkele jachtwachters, lijkt een 
noodzakelijke voorwaarde om zeldzame soorten als 
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Johan Huylebroeck die even lyrisch wordt over het in-
zaaien van de fauna-akkers in reservaat Kraaienbroek 
te Branst:

“Het is ons gelukt. Met vereende zaaikracht hebben we 
met Sylvain, Ward en de welgekomen hulp van Patrick 
de kiem gelegd voor miljoenen keren dra ontluikend 
leven, stuk voor stuk Wondertjes der Natuur verpakt in 
zaadjes en pitjes vele malen kleiner dan een notendop.

Dan is het wachten op wat hemelse dauw en malse 
regenbuien… die lachen ons al toe.

En eens al wat groeit en bloeit, vol goesting, is opge-
borreld, bruist het daar een zomer lang van ‘t leven!”

boommarter en otter in onze streek écht kansen te 
geven. 
Momenteel filmt de wildcamera in Hingene een 
boommartermannetje (Wout) en het overgebleven 
jong, vermoedelijk een wijfje, dat nog op een naam 
wacht.

De verrassing kwam echter uit Lippelo. Waar in maart 

twee onbekende boommarters voor een wildcamera 
verschenen. Het bleek om een mannetje en een wijfje 
te gaan. Ze kregen de namen Marcel en Maartje. 
Voorlopig laat vooral Marcel zich bij de camera zien, 
soms zelfs overdag. Maartje lijkt veel moeilijker in 
beeld te komen en we hebben zelfs nog geen goeie 
opname van haar keelvlek.

Beeld van de ruimingswerken op een perceel aan de Hin-
gense kouter met illegale bouwsels en afval waar we al 

enkele jaren alles aan het opruimen zijn.
(Foto: Filip Mampaey)

Reservatennieuws

Veel dank aan Metaaldraaierij Moerenhout te Ruisbroek voor de gift en plaatsing van een 
stevige stalen toegangsdeur naar het materiaallokaal in Sint-Pietersburcht !
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Vogelwaarnemingen lente 
2022
In deze rubriek wordt driemaandelijks een selectie gemaakt van de 
meest opvallende en boeiende waarnemingen in de streek.  Natuur-
waarnemingen in onze streek kunnen dagelijks gevolgd worden op 
de website van de Natuurstudiewerkgroep Klein-Brabant:  http://
vwgklbr.waarnemingen.be

Joost Reyniers

Hét grote nieuws is dat er twee jonge oehoes zijn 
geboren, ergens in Klein-Brabant. In januari riep er 
op twee plaatsen in de streek een oehoekoppel. Na 
1 februari werd echter nergens nog een oehoe ge-
hoord. Waren ze verdwenen? Blijkbaar niet, eens het 
broeden begon zwegen ze gewoon als vermoord. De 
nestlocatie werd toevallig ontdekt, maar houden we 
strikt geheim, aangezien het waarschijnlijk is dat het 
oehoekoppel ook de volgende jaren naar deze plek zal 
terugkeren. De rust en veiligheid voor het koppel en 
de jongen primeren op menselijke nieuwsgierigheid. 
Hoe het met het andere oehoekoppel is vergaan we-
ten we niet.

Een vrouwtje nonnetje verbleef tot 19/04/2022 op 
het Noordelijk Eiland (vele waarnemers).

Op het Noordelijk Eiland waren af en toe 1 tot 2 
steltkluten waar te nemen, De aanleg van een schel-
peneilandje heeft er het broeden van kluten mogelijk 
gemaakt. 

Op 24/04/2022 vlogen 3 late kraanvogels over het 
Noordelijk Eiland (BOK e.a.), nog late kraanvogels 
werden gezien op 28/04 boven Marselaer (ANP, SEA) 
2 ex en over de Molenbeekvallei in Puurs 1 ex op 
5/05/2022 (LIG).  Purperreigers werden waargeno-
men op 18/04 en 11/05/2022 op het Noordelijk Eiland 
(CEJ, BOK, DKB), 4 maal stond er een onvolwassen 
purperreiger op de beelden van een wildcamera in 
Weert (REJ). De nieuwe moeras- en overstromings-
gebieden aangelegd in het kader van het Sigmaplan 
maken de Scheldevallei ongetwijfeld meer geschikt 
voor deze schuwe reiger. Een groep van 11 koereigers 
vloog op 18/04/2022 over het Noordelijk Eiland (BOK, 
DKK e.a.), ’s Avonds foerageerde dezelfde groep in 
weilanden langs de Molenbeek ten zuiden van het Hof 

ter Bollen (DBJ, VEJ). 
Er waren 20 waarnemingen van ooievaars. De twee 
ooievaarspalen die deze lente in Voorderweert wer-
den geplaatst werden al door ooievaars bezocht, 
maar vermoedelijk was het voor deze vogels al wat te 
laat op het seizoen om nog met broeden te beginnen 
(meerdere waarnemers).

Op 21/3 en 23/3/2022 werd een zwarte ibis gezien op 
het Noordelijk Eiland (BOK, DKK, CEJ).

De dwergmeeuw, ons kleinste meeuwtje, werd met 
1 of 2 ex, op doortrek op het Noordelijk Eiland gezien 
tussen 16/04 en 5/05/2022 (meerdere waarnemers). 

Zwarte sternen werden af en toe op het Noordelijk 
Eiland gezien van 30/04 tot 14/05/2022, met een 
maximum van 6 vogels (meerdere waarnemers); op 
2/06/2022 vloog er een dwergstern (CEJ).

Oehoe (Luc Meert)
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Beflijster op een maisakker in Liezele (Luc Meert)

Op 18/03/2022 vloog een zeearend over Wintam 
(BOK).
Er waren 4 waarnemingen van overtrekkende 
blauwe kiekendieven (MEP, VEJ, BOK, DKK, CEJ), 
de bruine kiekendief werd 24 keer gezien (meer-
dere waarnemers).

Er werden in totaal 8 overtrekkende visarenden 
gemeld op waarnemingen.be (BOK, CEJ, FER, DKK, 
VWT, PEL, LIG, STK).
Op 2/4 en 13/04/2022 trok telkens een smelleken 
over Wintam (BOK, CEJ, DKK).  

Op de kerk van Sint-Amands vlogen opnieuw 
jonge slechtvalken uit (HUJ), ook op de Moute-
rij langs het Zeekanaal in Ruisbroek was er een 
broedgeval.
Er waren 4 waarnemingen van rode wouw (VAS, 
LIG, DKK, CLE). Niet minder dan 20 waarnemingen 
van zwarte wouw duiden op een broedgeval in de 
omgeving (meerdere waarnemers). 

Met toch al 8 waarnemingen lijkt het een goed 
kwarteljaar te worden. Kwartels worden gehoord 
in graanvelden en hooilanden in open landbouw-
gebied. Op de Kouter van Hingene waren er 2 
roepposten, de overige kwartels werden gehoord 
in het landbouwgebied tussen Bornem en Op-
puurs (LIG, MEP, REJ, DKE, DVW, DBJ).

De zwarte specht werd 38 keer waargenomen, 
voornamelijk in Lippelo, maar ook in Branst en in 
het Graafschap (meerdere waarnemers). 

Op 15/05/2022 vloog een alpengierzwaluw 
tussen de gierzwaluwen in Oppuurs (LIG). Op 
13/04/2022 werd een hop waargenomen langs de 
Vliet in Oppuurs (SPP).

We telden een vijftal territoria van grote gele 
kwikstaart (meerdere waarnemers). In tegenstel-
ling tot de gele kwikstaart, die in open akker- en 
weidegebied voorkomt, is de grote gele kwik ge-
bonden aan beken en stromend water.

De doortrek van beflijsters situeerde zich van 
3/04 tot 30/04/2022, er waren 26 waarnemingen. 
In Liezele, traditioneel goed beflijster-gebied, 
bleef een groepje van 4 beflijsters gedurende 2 
weken hangen (MEP, VBK, DBJ, STK, CBC…). Maar 
ook in Ruisbroek, Lippelo, op het Noordelijk Ei-
land en op het Hoogste in Bornem werden in april 
beflijsters gezien (ANW, REJ, BOK).

Op drie plaatsen werden nog territoria van grote 
lijster gemeld: in Coolhem, in Marselaer en in de 
Molenbeekvallei in Liezele (VES, REJ, CLE).
Op 26/04/2022 zat er een raaf op de Pandgat-

heide in Oppuurs (LEY).

Met 11 waarnemingen lijkt het een vrij pover jaar 
voor wielewaal zijn in de streek (SEP, VES, LEJ, 
MEP e.a.). De soort heeft een voorkeur voor po-
pulierenbos in de beek- en riviervalleien. Net als 
vorig jaar is er een koppeltje wielewaal aanwezig 
in ons reservaat Kraaienbroek. 

Er waren 6 meldingen van gekraagde roodstaart 
waarvan zangposten aan het Kragenwiel in Bor-
nem, in het Moer, Nattenhaasdonk en op Over-
heide in Puurs (MEP, VOK, DKK, REJ). 
Van de nachtegaal werden 10 zangposten gemeld 
in Klein-Brabant (DVW, TEK e.a.). Sommige zang-
posten zijn vermoedelijk tijdelijk, waarbij het gaat 
om mannetjes die uiteindelijk verder doortrekken 
(meerdere waarnemers). 

Op het Noordelijk Eiland zong vanaf 26/05/2022 
een orpheusspotvogel. Ook werden er in de week 
van 21/05 twee geringd in Sint-Amands (PAD). 
Deze zuidelijke soort is in opmars. Van de spot-
vogel werden voorlopig 6 zangposten gehoord 
(meerdere waarnemers). Spotvogels zingen een 
gedreven en complex lied, doorspekt met frag-
menten van andere soorten, op zonbeschenen 
plaatsen met laag struikgewas, vaak hazelaar of 
bramen. Zangposten van braamsluipers waren er 
op het Zuidelijk Eiland (CAE), in de omgeving van 



16

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ juli-augustus-september 2022

het kerkhof van Liezele en in de recente bosaanplant 
van ANB aan het fort van Liezele (REJ, MEP, GIL).

Enkel in Marselaer was er een zangpost van bonte 
vliegenvanger (REJ, BOK, LIG). Het aantal zangpos-
ten van bonte vliegenvangers van vorig jaar werd dit 
voorjaar niet gehaald. Mogelijk werden een aantal 
gebieden waar we ze vorig jaar vonden dit jaar niet of 
minder bezocht.  
Er waren 17 meldingen van grauwe vliegenvanger. Er 
werd duidelijk goed naar de soort uitgekeken. Deze 
onopvallende soort kan nog wel op enkele plaatsen 
ontdekt worden wanneer de jongen uitvliegen, maar 
dat de grauwe vliegenvanger het allesbehalve goed 
doet is wel duidelijk. 

Een ortolaan trok op 24/04/2022 over de Briel in 
Sint-Amands (VEJ, VWT). Een Europese kanarie werd 
gezien op 25/04/2022 op Overheide in Puurs (LIG). De 
appelvink lijkt zich gevestigd te hebben als broedvo-
gel in de bossen rond Lippelo. Zowel in Lippelobos als 
in Marselaer werden appelvinken gehoord (CLE, REJ). 
Zo mogelijk nog opmerkelijker was de ontdekking van 
broedende goudvinken in de polders van Hingene. Op 
11/06/2022 zat in de schorren aan de Notelaer een 
paartje goudvinken met uitgevlogen jongen (REJ).

Waarnemers waren ondermeer: Andries Werner 
(ANW), Antoon Pieter (ANP), Boey Karel (BOK), Cal-
lebaut Erik (CAE), Celis Jan (CEJ), Claes Erwin (CLE), De 

Bruyn Joppe (DBJ), De Keersmaecker Bart (DKB), De 
Keersmaecker Erik (DKE), De Keersmaecker Kris (DKK), 
Devliegher Ward (DVW), Felix Ronan (FER), Huyle-
broeck Johan (HUJ), Ledeganck Jan (LEJ), Lenaerts 
Yves (LEY), Lissens Gil (LIG), Mees Paul (MEP), Pauwels 
Dré (PAD), Peeters Luc (PEL), Reyniers Joost (REJ), 
Segers Paul (SEP), Seghers Anne (SEA), Spittaels Paul 
(SPP), Struyf Karl (STK), Tersago Kris (TEK), Vander-
mersch Simon (VAS), Vanden Broek Kobe (VBK), Van 
de Walle Tibbout (VWT), Van Overloop Karl (VOK), 
Verbruggen Sylvain (VES), Verreydt Jasper (VEJ).

Ortolaan (Ronny Segers)

De zomervakantie staat voor de deur. 

Dat betekent dat we binnenkort extra veel kindjes 
verwelkomen in onze speeltuin Sint-Pietersburcht.  
Wist je dat alle speeltuinen in Puurs-Sint-Amands 
nu rookvrij zijn? Dat is één van de acties die de ge-
meente onderneemt omdat ze het charter ‘Genera-
tie Rookvrij’ ondertekende. 

Zo vragen we om daar niet meer te roken want … 
zien roken doet roken. Kinderen spiegelen zich aan 
hun voorbeelden. Zien ze volwassenen roken? Dan 
wekt dat de indruk dat roken normaal is, in plaats 
van ongezond.

Een rookvrije speel-
tuin brengt nog 
meer voordelen met 
zich mee!
Kinderen kunnen 
zich uitleven in ge-
zonde buitenlucht. 
Een rookvrij terrein roept rokers op om stil te staan 
bij roken. Het stimuleert hen misschien zelfs om te 
stoppen.
Niet meer roken in de speeltuin betekent minder 
peuken op de grond. Veel fijner toch om te vertoe-
ven in een propere omgeving?
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Raadselfoto
Ronny Segers

In het vorig tijdchrift zag je een close-up van het Bleek nestzwamme-
tje.
Het is vooral te vinden op de grond op dood hout (spaanders, grof 
strooisel, takken, twijgen en stronken) van loofbomen, soms op 
naaldbomen en ook op plantenstengels. Meestal in groepjes op de 
grond. Ik heb ze in de tuin ook al gevonden op half ingegraven plan-
ken van een afboording.

Op de bodem van de beker liggen de gefotografeerde grijsbruine 
“eitjes” (peridiolen) van 2 à 2,5 mm groot waarin zich de sporen be-
vinden. De eitjes zitten met een draadje vast aan de bodem van de 
beker. Ze worden door regendruppels weggeslingerd.

Weet jij wat we deze keer voor de lens kregen ?
Waag een gokje en stuur je suggestie naar: 

redactie.npkb@gmail.com
In het volgend nummer brengen we de oplossing !

Alweer een geslaagd ledenfeest in Sint-Pieters-
burcht vorige maand!
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CURSUS Natuurverkenner - voorjaar 2023
Altijd al wat meer willen weten over onze nabije natuur ?
Natuurpunt en de Natuurgidsen Klein-Babant begeleiden je opnieuw in een 10-delige introductie tot onze 
Klein-Brabantse natuur. Er zijn 5 themalessen, telkens gevolgd door een excursie in de buurt: landschapsle-
zen - droge gebieden met heide en bossen - Schelde, slikken, schorren en Sigma - natuurbeheer - voorstel-
ling organisaties en introductie tot cursus natuurgids.
Theorie geven we telkens op donderdagavond 19u30-22u vanaf 9 maart tot 11 mei, gevolgd door de excu-
sies op zaterdagvoormiddagen daaropvolgend. De cursus gaat door in NEC De Krodde te Bornem (kinder-
boerderij). Het volledige programma volgt nog. Er zijn max. 35 plaatsen.

Inschrijven kan vanaf 1 oktober !
Contactpersoon: Lieve Willaert - 0478 408 158 – info@natuurgidsen- klein-brabant.com

Activiteiten
Wens je ook digitaal 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.

Zie je dit logo,  
dan is de 
activiteit ook 
kindvriendelijk

Zondag 24 juli - Wandeling in de omgeving van 
Nattenhaasdonk.
We combineren deze wandeling langs enkele 
reservaatpercelen met de archeologisch-historische 
tentoonstelling in de kerk van Wintam.

• Uur: 9.30 u- 12.00 u
• Afspraakplaats: kerk Wintam
• Info: Sonia De Keyzer  tel. 0476 25 65 39 - 

soniadekeyzer@hotmail.com 

Zaterdag 13 augustus -  Vleermuizen 
en nachtvlinders spotten in Lippelo
We kijken naar het uitvliegen van de 
vleermuizen uit de kerk, en maken dan 
een wandeling in Marselaer, waar we opgewacht 
worden voor een demonstratie nachtvlinders kijken 
(bij droog weer). 

• Uur: 21.15u - tot ongeveer middernacht 
(afhankelijk van het weer) 

• Afspraakplaats: kerk van Lippelo
• Info: Joost Reyniers     

joost.reyniers@telenet.be - 0491 14 33 20 
• Meebrengen: zaklamp, stevig schoeisel  

  
Zondag 18 september – Fietstocht via de overzet 
naar het Sigma-overstromingsgebied Wal-Zwijn en 
omgeving in Kastel

• Uur: 10.00 u STIPT  aan de overzet van Mariekerke
• Meenemen: verrekijker , fiets
• Afspraakplaats: kaai Mariekerke  
• Info: Diederik Schowanek    
  diederik.schowanek@telenet.be - 0497 82 96 27

Zaterdag 1 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 - 0497 82 96 27 

Sint-Pietersburcht is wellicht door wegenwerken 
op Scheeveld tot eind september enkel bereikbaar 
via Klein-Mechelen en de Beukelbaan !
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Natuurpunt - FIETSZOEKTOCHT
1 JUNI TOT 30 SEPTEMBER 2022
 
Parcours in en rond Lippelobos 
Deelname: 9 euro  

• Langs kasteel Hof te Melis, het drie-provinciepunt, 
het geografische middelpunt van Vlaanderen, het 
speelbos..., over een afstand van 20 km langs landelijke 
wegen.
• Iedereen ontvangt een mooie prijs. Een fotovraag 
maakt het ook voor kinderen boeiend.
• Een plezante formule, niemand wordt gebuisd.
• De opbrengst gaat naar aankoop van natuur in de regio.

Doe mee met familie of vrienden

Inschrijven:     café De Waggel,  Heidestraat 206 Sint Amands 
(Maandag gesloten. Open vanaf 14u. Zondag vanaf 10u. Tel 0477 28 47 81. Gesloten van 22/08 tem 31/08.)

Afdelingsweekend 29 oktober 
tot en met 31 oktober

Op zoek naar slapende reuzen in de Eifel
 
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar een afdelings-
weekend voor onze leden. Dit jaar gaan we op verken-
ning in het Duitse wandelparadijs van de Vulkaaneifel. 
We verkennen de miljoenen jaren oude vulkanen en 
hun maren. Wist je dat enkele nog relatief jong zijn? 
De laatste uitbarsting vond 10.000 jaar geleden plaats. 
Naast het genieten van de vulkanische landschappen 
genieten we ook van de stukjes ongerepte natuur en wat recentere geschiedenis in de vorm van een verlaten 
burcht.Snel inschrijven is de boodschap gezien we alle overblijvende 24 plaatsen in het hotel hebben gereser-
veerd. Inschrijvingen gebeuren volgens ‘first come first’. Je kan ook altijd mailen voor meer informatie.
 
Praktisch:
•  Verblijf: Hotel Zur Post, Hauptstr. 8, 54570 Deudesfeld
https://www.hotelzurpost-deudesfeld.de/Hotel-Eifelhotel-Hotel-zur-Post
•  Kamerverdeling: we hebben een mix van eenpersoons-, tweepersoons- en familiekamers (3 – 4 personen) 
kunnen reserveren.
•  Het samenrijden kan onderling verder afgesproken worden na inschrijving.
•  Corona-garantie dat we in voorkomend geval kunnen annuleren indien reizen niet mogelijk is.
 
Inschrijven: 
Stuur eerst een mail naar: ‘d.luts.npkb@gmail.com’ met vermelding van de namen/aantal deelnemers. Na be-
vestiging maak je een voorschot over van 75 euro per persoon op het rekeningnummer B52-0000-6740-6209 
van Natuurpunt Klein-Brabant, met vermelding van je naam en ‘Weekend Eifel 2022’. De uiteindelijke prijs dekt 2 
overnachtingen met ontbijt, 2 avondmalen en 2 lunchpaketten. Dranken zijn voor eigen rekening. Laat ook zeker 
iets weten indien je vegetarisch wil eten.



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	-	pauwelsine@gmail.com
•	 Joost	Reyniers	(redactie,	studie	en	beheer):		 	 	

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

tel.	0496	53	06	69	-	koengrolus@hotmail.com
•	 Kris	Tersago	(beheer	en	studie):			 	 	 	

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	-	ilsep@outlook.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	

NATUURGIDSEN Klein-Brabant

voorzitter	Lieve	Willaert	tel.	0478	408158
natuurgidsenkb@gmail.com
https://natuurgidsen-klein-brabant.com	

Verantwoordelijke	uitgever:		
Joost	Reyniers,	Pandgatheide	2,	2890	Oppuurs

Heb je een bijdrage of suggestie voor het tijdschrift?  Of wens je 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.


