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Onze reservaten kunnen een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding van de streek. Foto’s : een van de recent aan-
gekochte vijvers langs de Molenbeek, in schril contrast met een uitgedroogde minder diepe poel  (Ronny Segers).
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Editoriaal 

Over Klein-Brabant en de Brenne (Fr)

Wie heeft er op school niet eens een opstel ‘mijn vakantie’ moeten plegen?  Dat thema leek mij een betere 
insteek voor dit editoriaal dan alle coronamiserie, temeer omdat ik enkele interessante parallellen zie 
tussen Klein-Brabant en onze vakantiebestemming, zijnde ‘le Parc régional natural de la Brenne ‘(Frankrijk).   

De Brenne. ik was er al een paar keer voorbij gereden op weg naar het zuiden, onder het vrolijk neuriën 
van Charles Trenet’s ‘Route Nationale 7’, maar nooit gestopt. Omdat we net zoals zovelen dit jaar een niet 
te verre, veilige en rustige bestemming zochten om toch even weg te zijn, kwam de Brenne in beeld. Dus 
de fietsen opgeladen, daktent op de auto, en weg waren wij …  

De Brenne, zo’n 300 km onder Parijs en deel van de rurale Berry streek, heeft iets weg van een  combinatie 
van Weert, het Graafschap en Lippelo, maar dan een hele dimensie groter. En met een zuidelijke, Franse 
flair natuurlijk. Historisch gezien is de Brenne, net zoals de nabije Sologne, gelegen op arme en woeste 
gronden die in de middeleeuwen door noest labeur onder leiding van monniken leefbaar gemaakt zijn. 
De Brenne was vnl. moeras dat omgetoverd werd tot een gebied met duizenden vijvers/meren voor de 
viskweek. Lokaal spreekt met van ‘étangs’ omdat de meesten manueel aangelegd werden, zelfs al zijn 
ze meer dan 100 ha groot.  Tussen de vijvers vind je extensieve weilanden met prachtige houtkanten 
en struwelen, en heerlijke eikenbossen. En hier en daar een pronkkasteel. De streek heeft een enorme 
biodiversiteit van (water)vogels, insecten, reptielen en amfibieën omdat de soorten van Noord- en Zuid-
Europa hier overlappen. 

Arme gronden wil echter niet zeggen arme eigenaars! Traditioneel waren de vijvers en oude bossen het 
uitgelezen jacht- en visgebied van de ‘grands seigneurs’ (de Loire is maar een boogscheut ver), en dat is tot 
op vandaag nog te zien aan de mooi verscholen landhuizen en en de bordjes ‘propriété privée’. Gelukkig 
is de streek weids genoeg en zijn er veel kleine baantjes zodat je toch een glimp van de mooiste plekjes 
kan opvangen. 

De natuurbeweging beheert er enkele van de fraaiste  stukken, maar het is toch maar een flinter van wat 
het beschermen waard zou zijn. Net zoals bv in Kalfort zijn vele vijvers inmiddels biologisch zwaar vervuild 
door het overdreven bijvoederen van waterwild. In Frankrijk is jacht nog een echte religie! Het blijkt 
toch moeilijk voor de lokale natuurgroeperingen om er voet aan de grond te krijgen en meer percelen te 
verwerven.

Ook zoals hier laat de droogte (zie verder in dit tijdschrift) zich in midden-Frankrijk hard gevoelen, en 
kreunt de natuur. Tot 20% van de vijvers stond droog, en riet begint massaal op te schieten tussen de 
brokken klei.  

Tot slot nog even vermelden dat de Europese Hoornaar (zie ook verder) echt algemeen is in de Brenne. We 
moesten zelfs een Franse motard uit een veld helpen. Hij had zijn bocht gemist nadat er een Hoornaar in 
zijn vizier gevlogen was. Met een gebroken sleutelbeen tot gevolg. Toch een gevaarlijke soort!

Au revoir, 

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB
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Medio 2019 kwam een aanzienlijk pakket gronden 
te koop in de omgeving van de Molenbeekvallei te 
Puurs-Sint-Amands. Al snel werd duidelijk dat hier een 
uitgesproken en eenmalige kans lag voor natuurbe-
houd en bosuitbreiding. Onder impuls van burgemees-
ter en toenmalig minister Koen Van den Heuvel vond 
de gemeente snel partners in Natuurpunt, Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschap-
pij (VLM); zo kon nog voor het jaareinde de aankoop 
gerealiseerd worden. Intussen wordt verder nage-
dacht over de invulling van dit project.

De betrokken per-
celen, in totaal 
maar liefst 87 en 
goed voor samen 
50 ha, zijn gelegen 
tussen het Fort van 
Liezele en de om-
geving Essendries-
Letterheide te Kal-
fort. Op 3 percelen 
na bevinden ze 
zich allemaal op de 
rechteroever van 
de Molenbeek. 

De verdeling van 
de oppervlakte is 
als volgt: ANB 51 % 
- Natuurpunt  19% 
- gemeente 13% - 
VLM 17%.
Ze bestaan momen-
teel uit 40% bos 
en natuur en 60% 
landbouwgrond. 
In het gebied be-
vinden zich ook 4 
vijvers, waarvan er 
2 in eigendom van 
Natuurpunt kwa-
men. Ze werden in het verleden intensief door jagers 
benut voor het bijvoederen van eenden.
De percelen die al een groene bestemming heb-

ben (nl. bos, ecologisch waardevol agrarisch gebied 
en natuurgebied), sluiten naadloos aan bij de be-
staande domeinen van de gemeente en Natuurpunt 
en versterken rechtstreeks de Molenbeekvallei. De 
natuurwaarde hiervan kan hier en daar nog verhoogd 
worden. We denken hierbij aan het verwijderen van 
exoten en afval, een gepast maaibeheer, vernatting, 
poelen en aanplantingen.

Overheden en Natuurpunt kopen samen 
50 ha natuurontwikkelingsgebied
Tekst en foto’s :Ronny Segers

Contour waarbinnen de aankoop zich situeert met 
aanduiding van nieuwe wandelverbindingen
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Enkele verspreide landbouwpercelen kunnen door 
VLM benut worden bij het uitruilen van landbouwers 
in meer kwetsbare gebieden, of kunnen alsnog een 
groene bestemming krijgen. 

Twee grote blokken in landbouwgebied geven aan 
ANB de mogelijkheid tot verbinden en vergroten van 
bestaande bosjes, waarbij bijna 17 ha nieuw bos kan 
aangeplant worden. Zo ontstaan nieuwe groene zones 
die voor wandelaars de verbinding en beleving ver-
sterken tussen het landschapspark aan het Fort van 
Liezele, de dorpskom van Kalfort en Liezele, en het 
nieuwe sportpark tussen Letterheide en Lichterstraat. 
Recreatieve troeven voor de jongsten vormen o.a. een 
gepland belevingspad (‘multimove’) dat start aan het 
Blotevoetenpad, en het al aangelegde ‘junglepad’. Het 
gebied kreeg alvast de naam ‘Poortersbossen’ mee.

Inrichting

Momenteel lopen er een aantal parallelle plantrajec-
ten:
- De gemeente heeft een beheerplan in op-
maak voor de Molenbeekvallei en fortomgeving. Om-
dat hierbij de grootste eigenaars de gemeente en Na-
tuurpunt zijn, en de inbreng van particuliere eigenaars 
zwak was, zal, na afronding van dit traject, dit beheer-
plan opgenomen worden in een ruimere visie, die 

Natuurpunt opmaakt in het kader van actualisatie van 
het bestaande beheerplan voor haar reservaatperce-
len in Puurs-broek, Liezele-broek en Laenenbemd.
- Een landinrichtingsproject van VLM zal mee 
invulling geven aan de verdere inrichting van het ge-
bied. Er wordt alvast een nieuw en gevarieerd wandel-
traject ontworpen tussen het landschapspark en het 
sportpark, langs de Molenbeek over percelen van de 
gemeente en Natuurpunt en door het nieuwe bos van 
ANB. Een deel hiervan vormt ook een erfgoedwandel-
parcours.
- Waar nodig zal de nieuwe bestemming vast-
gelegd worden door de opmaak van een gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Het hele gebied wordt na 5 jaar volledig jachtvrij.

Als overgangsmaatregel naar bebossing werd de 
voorbije zomer bijna 10 ha voormalige maisakker 

ingezaaid met een akkerbloemenmengsel. Voorbijgan-
gers konden enkele maanden volop genieten van zon-
nebloemen, een blauwe korenbloemenzee, klaprozen, 

boekweit,  …
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Op 13 september werd het gebied Co-
ronaproof ingewandeld onder leiding 
van gidsen Koen, Hans en Ronny voor 44 
enthousiaste buurtbewoners/Natuurpunt-
leden. Voor velen een leerzame en aange-
name ontdekkingstocht.
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Op veel plaatsen is de vallei van de 
Molenbeek erg breed. Hier een door-
kijkje via de hooilanden van Kalfort 
naar Puurs-centrum. Dit terrein laten 
we evolueren tot een nat en bloemrijk 
hooiland,dat hopelijk nog vaak mag 
overstromen.

Intussen werd onder leiding van Koen met 
zijn zaterdagploeg al een heleboel afval 
en oude afsluitingen uit de aangekochte 
percelen verwijderd. De koterij volgt nog.

Kriebelt het al om het gebied 
ook te ontdekken? 
Dan kan je al het ‘junglepad’ 
van ANB gaan verkennen, via 
Letterheide te Kalfort. Dit is 
een avontuurlijk pad door een 
al bestaande wilgenaanplan-
ting. De omgeving ervan zal 
omgevormd worden tot de 
‘Poortersbossen’.
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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.

We hadden ons dit jubileumjaar enigszins anders 
voorgesteld maar corona spande de kroon en ieder-
een werd koudweg met de neus op de feiten gedrukt. 
Omdat we de zomer toch niet zomaar wilden laten 
passeren werd omzichtig een alternatief programma 
samengesteld in regel met de voorschriften, helaas 
ook weer grotendeels vergeefs. Maar tussen al die 
geplande en vervolgens weer afgelaste activiteiten 
zat er toch één die niet werd afgelast en alvast een 
‘stip’ verdiende: de zomeravond in Marselaer.

Toegegeven, het was een zalige zomeravond. De 
warmte bleef lang hangen. Met zo’n 25 deelnemers 
volgden we Joost door één van onze mooiste natuur-
gebieden, Winterpoel en Marselaer in Lippelo. Een 
schitterende schemerwandeling door afwisselend 
bos, struweel en weiland bracht ons aan de Lip-
pelose beek. Een nieuwsgierige wespendief liet zich 
even begluren, daarna waren het de bosuilen en de 
glimwormen die de show stalen.
De apotheose volgde nadat de duisternis was inge-
treden. Kris had enkele collega-muzikanten uitge-
nodigd in de zavelput. Bij de gloed van vuurschalen 

zorgden zij voor een knap optreden. Muziek en liede-
ren uit een heel ‘andere’ tijd, met de melancholische 
klanken van vedel en schalmei. Topverteller Geert 
bracht tussendoor enkele zeer gesmaakte verhalen. 
Er was drank -uit het flesje- en die smaakte ook. Maar 
Gageleer uit het flesje…
Het was een voor deze tijd unieke zomerbelevenis. 
Kris en Joost hebben ervoor gezorgd dat corona even 
ver weg was. Een volgende activiteit werd ons niet 
meer gegund, een week later ging Antwerpen weer in 
het rood…

Voorbije activiteiten: 
zomeravond in Marselaer
Luc Peeters
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Lantaarnspin
Ann Verhelst vond dit eigenaardig ding, waar ze het 
fijne van wou weten. Het  hing  vast aan een stuk 
hout. 
Het gaat om  de eicocon van een spin. En nee, de 
foto staat niet ondersteboven, de cocon hangt. 
Daarom wordt het ook wel eens ‘Elfenlantaarntje’ of 
‘Feeënlampje’ genoemd.
De onopvallende spin heeft bruine tinten. Er zijn 5 
soorten van. Geen enkele werd al eerder in Klein-
Brabant gemeld ! Iets om naar uit te kijken dus.

Sprokkels ...
Ronny Segers

Exoot 
Louis Callaert meldt een ‘Chinees van al meer dan 2 
meter’. Het gaat om Paulownia tomentosa (Anna Pau-
lownaboom). Zomaar opgeschoten in zijn tuin. 
De boom is genoemd naar een Nederlandse koningin, 
echtgenote van koning Willem II, en een dochter van 
een Russische keizer., en vertoont een enorme blad-
schijf (tot 30 x35 cm).
In Noord-Holland is er ook een gemeente die zo heet. 
Op het kerkhof van Puurs (op een graf dat weg moet) 
staat er nog een, minder dan een meter hoog.
Beide kunnen ontloken zijn via zaadaanbreng door vo-
gels.

Ladderboktor
Luc De Wit
Eerste waarneming voor Klein-Brabant (Graaf-
schap)

De Ladderboktor is een schaarse middelgrote tot 
grote boktor (11-19 mm) met middellange tot 
lange zwart-grijs tot geel-grijs geringelde sprieten. 
Halsschild geel tot geelgroen, soms grijs, behaard 
met kale zwarte middenvlek. Dekschilden zwart 
met variabel ladderpatroon van geel tot geelgroen, 
soms grijze, beharing. De larve leeft op afstervende 
(delen van) eiken- en fruitbomen en houtstapels, in 
en onder de schors. Verpopping vindt plaats in het 
spinthout onder de schors in het hout. De ontwik-
keling duurt twee jaar. Vliegtijd eind mei tot juli. 
Schemer- en nachtactief. Vliegt op licht.
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Haast traditioneel berichten de kranten in de zomer-
maanden over een ‘wespenplaag’. Die wespenplaag is 
dan steevast erger dan de jaren voordien (het geheu-
gen is kort). Sinds een drietal jaar komt daar ook de 
berichtgeving over de ‘killerwesp’ bij. Daarmee doelt 
men op het verschijnen van de Aziatische hoornaar 
in onze streken. Afgaande op deze berichten zou men 
zich verwachten aan een grote en gevaarlijke wesp. 
Maar dat stelt wat teleur: de Aziatische hoornaar is 
wel groot, maar toch een maatje kleiner dan onze in-
heemse, Europese hoornaar. Als mens hebben we van 
deze exoot eigenlijk niet veel te duchten.

Wespen vormen een erg soortenrijke groep. De groot-
ste soortenrijkdom bestaat in de families van de sluip-
wespen en de bladwespen, met enkel in België al vele 
honderden soorten. De wespen die naar zoetigheden 
aan de terrastafel komen zijn eigenlijk maar 2 soor-
ten: de gewone wesp en de Duitse wesp, en behoren 
beide tot de plooivleugelwespen. Dit tweetal is in 
onze streken verantwoordelijk voor veruit de meeste 
wespensteken. Maar zoals over alles in de natuur kan 
je niet zomaar zeggen dat wespen ‘schadelijk’ zijn, ze 
vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem: als 
‘vleeseters’ controleren ze de aantallen van andere 
insecten.

Uit het leven van de Europese hoornaar

De Europese hoornaar is zowat dubbel zo groot als de 
gewone wesp, ze bromt veel zwaarder en in de vlucht 
geeft ze een opvallend roodbruine indruk. Hoornaars 
leiden vaak tot allerlei misvattingen. Zo denken som-
mige mensen dat enkele steken van de hoornaar 
al dodelijk kunnen zijn, anderen verwarren ze met 
horzels. De sympathieke loebassen zijn echter niet 
agressief naar mensen toe, van een rondvliegende 
hoornaar hoef je niets te vrezen. Wie een nest van Eu-
ropese hoornaars ontdekt, kan dat gerust laten zitten. 

Het gif van de hoornaar is minimaal anderhalve keer 
zwakker dan dat van bijen. Wel bevat het 5 procent 
acetylcholine, waardoor de steek pijnlijk is. Mensen 
met een wespenallergie moeten wel erg oppassen 
voor haar steken, maar dat moeten ze ook voor de 

steken van andere wespen. In de buurt van een nest 
is wel enige voorzichtigheid geboden. Binnen een af-
stand van een drietal meter is het verstandig om rustig 
te bewegen en niet in de vliegroute te gaan staan. Zo 
prikkel je de hoornaars niet om hun nest te verdedi-
gen.

Europese hoornaars zijn net als de andere plooivleu-

gelwespen en hommels insecten met een complexe 
sociale structuur. Koninginnen stichten elke lente een 
volk dat in het najaar weer ten gronde gaat. 

Zo’n koningin, die bijna 4 cm groot is, wordt na de 
overwintering in april weer actief. Sabbelend aan 
boomsappen doet ze haar eerste energie op, daarna 
zoekt ze een geschikte plek om een nest te bouwen. 
Van nature is dit een holle boom, maar regelmatig 
zullen ze hierbij ook gebruik maken van menselijke 
bouwsels. Het nest wordt gemaakt van een kneedbaar 
papje, waarvoor van riet of verweerd hout stukjes 
worden geknaagd. Deze worden vermengd met speek-
sel. Het nest bestaat oorspronkelijk uit één raat met 
daarin een tiental cellen. In deze cellen legt de konin-
gin haar eerste eitjes. Daaruit komen larven die hun 

Aziatische hoornaar (Patrice Wuine)

De ene hoornaar is de andere niet ...
Joost Reyniers
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eigen cel dichtspinnen en na 2 weken verpoppen. Na 
nog eens twee weken worden dat werksters, die zijn 
iets kleiner dan de koningin. 
De eerste werksters doen in het begin niets anders 
dan het nest verwarmen. Daarna helpen ze de konin-
gin bij de verdere uitbouw van het nest en de verzor-
ging van de larven. De larven worden gevoed met een 
papje van insectenvlees. Dit maken ze van de verma-
len borststukken van insecten -vooral van vliegen en 
bijen- die in een straal van anderhalve kilometer rond 
het nest worden gevangen. Bij droog en warm weer 
slepen de werksters water aan, dat ter afkoeling wordt 
uitgespuwd over de raten waarin de larven zitten. Bij 
slecht weer zijn de werksters genoodzaakt om in het 
nest te blijven. De hoornaarwerksters blijven dan in 
leven door een soort honing die door de larven in de 
raten wordt opgebraakt.

Bij het begin van de zomer is de bevolking van het 
hoornaarnest uitgegroeid tot een dertigtal werksters. 
Het nest is inmiddels uitgebreid tot enkele raten on-
der elkaar en omgeven door een papierachtig omhul-
sel. Bij warm zomerweer neemt het aantal werksters 
daarna vrij snel toe. De koningin heeft haar activitei-
ten nu beperkt tot eieren leggen. Al haar andere taken 
zijn inmiddels door de werksters overgenomen. Stel-
selmatig wordt voor aanvullende huisvesting gezorgd. 
De werksters slepen hun koningin vervolgens naar de 
nieuwe aanbouw om ook daar met eileg te beginnen. 
Op het hoogtepunt, in augustus is het volk zo uitge-
groeid tot 400 tot 700 werksters. Rond deze tijd be-
gint de koningin met het leggen van eitjes waaruit de 
vruchtbare vrouwtjes en mannetjes komen. 

Uiteindelijk vliegt op een najaarsdag de vruchtbare 
generatie uit om de nieuwe koninginnen te bevruch-

ten. Daarna zoeken de kersverse koninginnen een 
overwinteringsplaats, ze kruipen voor de winterkou 
weg in vermolmd hout of op een beschutte plaats. 
De rol van de mannetjes is dan al uitgespeeld en ze 
sterven spoedig (mensenmannetjes zouden het wel 
moeilijk hebben met zo een onbeduidende rol in de 
maatschappij). De koude dagen komen er aan en de 
kolonie is niet meer in staat om de energievoorziening 
op pijl te houden. Het nest verloedert en bij de eerste 
nachtvorst begin november leggen de laatste achter-
gebleven werksters het loodje. Dat is het lot dat elke 
wespen- en hommelkolonie in het najaar ondergaat.

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exoti-
sche wespensoort die pas sinds 2017 in Vlaanderen 

voorkomt. Hij kwam Europa binnen via een bonsai-
kwekerij in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien 
verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Nederland en België. Vanaf 2018 
werd de soort in alle Belgische provincies waargeno-
men en breidde sterk uit. 

In Klein-Brabant werd de soort voor het eerst gevon-
den in september 2019. In het najaar is de soort -zoals 
veel insecten- te vinden op bloeiende klimop. Aange-
zien het om meerdere werksters ging, was er dat jaar 
waarschijnlijk al een nest in Bornem, maar het nest 
werd niet ontdekt. In 2020 zijn er in Klein-Brabant op-
nieuw enkele waarnemingen.

In zijn oorspronkelijk leefgebied heeft de Aziatische 
hoornaar zich gespecialiseerd in het vangen van ho-
ningbijen, maar daarnaast worden ook vliegen, sprink-
hanen, vlinders en wespen verschalkt. Het aandeel 
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honingbijen in het menu stijgt in stedelijke omgeving 
tot 60%. Bij het jagen op honingbijen vliegt de wesp 
met gestrekte poten heen en weer voor de bijenkast 
en wacht op terugkerende bijen die keurig uit de lucht 
worden geplukt. In het najaar jagen de kolonies soms 
in groep, waardoor ze veel honingbijen in een klap 
kunnen vangen. Ze kunnen ook de bijenkasten bin-
nendringen en richten er dan heel wat schade aan. De 
prooien worden van kop, vleugels en poten ontdaan 
en worden aan de wespenlarven gevoederd. Door dit 
specifieke gedrag vormen ze een potentiële bedrei-
ging voor honingbijen en de imkerij.

In tegenstelling tot de Europese hoornaar maakt de 
Aziatische hoornaar vrijhangende nesten, meestal 
hoog in de kruin van bomen. Deze bereiken een dia-
meter van 50 tot 80 cm. Een nest kan meer dan 1000 
individuen bevatten en is zo aanzienlijk groter dan dat 
van de Europese hoornaar.

Bestrijding
De Aziatische hoornaar staat sinds augustus 2016 op 
de lijst van de Europese invasieve exoten. In de lidsta-
ten van de EU is men verplicht om de soort te bestrij-
den. De website www.waarnemingen.be heeft een 
speciaal meldpunt om gevallen in kaart te brengen.
Maar hoe bestrijdt men dergelijke soort effectief? 
Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste wespen-
vallen weinig selectief zijn en vaak veel meer honing-

bijen, vliegen en Europese hoornaars wegvangen dan 
Aziatische hoornaars. 
Verwarring met de Europese hoornaar treedt vaak op, 
waardoor ook het manueel wegvangen en doden van 
hoornaars niet aan te raden valt. Nesten van Europese 
hoornaars dienen niet bestreden te worden, aange-
zien dit zachtaardige dieren zijn die weinig bedreiging 
vormen voor bijen of mensen. Europese hoornaars 
zijn zelfs rechtstreekse concurrenten van de Aziatische 
hoornaar en hun aanwezigheid kan ervoor zorgen dat 
de Aziatische hoornaar zich moeilijker kan vestigen.

De enige manier om de opmars van de Aziatische 
hoornaar effectief te vertragen is door het vernietigen 
van de nesten. De bestrijding wordt best overgelaten 
aan professionelen; de soort kan zeer agressief uit de 
hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt. De 
Aziatische hoornaar helemaal wegkrijgen zal waar-
schijnlijk nooit meer lukken. Veel nesten blijven on-
gezien of worden pas ontdekt als de bladeren van de 
bomen zijn.

Voor meer info over de Aziatische hoornaar: https://
vespawatch.be/identification/

Kijk dit najaar eens uit op bloeiende klimop. Waarne-
mingen kunnen altijd gemeld worden op www.waar-
nemingen.be 

Een gift van 100 euro kost je dit jaar 
maar 40 euro!

Giften kunnen tijdelijk aan 60 % te-
rugverdiend worden. 
Doe je een gift van 100 € dan kost 
je dat na belastingaangifte over 
het inkomstenjaar 2020 slechts 40 
euro. Doen !
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Ontmoeting met een zwaan
Cis Peeters
Foto: Ronny Segers

Onlangs ontmoette ik een knobbelzwaan langs de 
Schelde ter hoogte van de Groenen Dijk te Wintam. Met 
brede, langzame vleugelslag kwam deze majestatische 
vogel aangevlogen en landde tegen de stroming in bij 
eb. Ze was alleen, zwom langs de oever, snavelde om 
zich heen tussen de aangedreven smurrie, op zoek naar 
wat eetbaars. In een geul met ondiep water begon ze 
aan een grondige poetsbeurt: haar witte pluimen waren 
zichtbaar vuil, mogelijk door verblijf in het opgewoelde 
getijdewater. Na een tijd hield de indrukwekkende 
zwemvogel het voor bekeken, steeg weer op met klappe-
rende vleugelslagen op het opspattende watervlak, even 
verder vloog ze weg met fluitende, zingende vleugels. 
Wat een schouwspel!

Een zwaan ontmoeten, stemt tot vreugde, een zekere 
fierheid overvalt je. Zo’n prachtige grootse zwemvo-
gel, al vele generaties te bewonderen in het rivieren-
land! Hun aanwezigheid geeft de Scheldestroom een 
meerwaarde met koninklijke allures. Een zwaan is een 
symbooldier van sierlijkheid, reinheid, dapperheid en 
onsterfelijkheid. Zwanen pronken op menige vlag, schild, 
embleem en zijn onderwerp van mythen en legendes. 
Iedereen kent wel een herberg of hotel De Zwaan. In 
Antwerpen is de graallegende bekend van Lohengrin, 
de Zwanenridder. Hij komt aangevaren met een bootje 
getrokken door een zwaan, verbonden met een gouden 
ketting.

Tijdens hun trek vliegen zwanen tot 10 km hoogte. Bij 
de landing vallen ze als het ware uit de hemel; ze duiken 
naar beneden tegen duizelingwekkende snelheid. Op het 
juiste moment openen ze hun vleugels en landen zacht 
op het water.

Eigenwijs gaan zwanen hun eigen weg, tussen leven in 
het wild en soms dichter aanwezig bij de mens, vb in een 
park met vijver. Zij durven te broeden op plaatsen waar 
behoorlijk wat drukte voorkomt. Zwanen kunnen ook 
gehoed en tam gemaakt worden. Het zijn best goede 
wakers van één of ander besloten hof. Tussen zwaan en 
mens bestaat een heel bijzondere band. 

Telkens een zwaan wordt opgemerkt in de open natuur, 
ga ik er  rustig naartoe, hou afstand, kom in contact en 
ja, hoor, doe er een ‘babbel’ mee: over het wel en wee 
van alledag, over wat er zoal nodig is in de zorg van de 

omgeving, … en geloof me, de zwaan luistert, is altijd 
geïnteresseerd. Dank zij dit stille, zwijgzame contact 
welt er inspiratie op: nuttige tips en inzichten komen aan 
het licht in verband met de natuur en het leven. 

Enige jaren geleden was de Rupel nog de open riool 
van Brussel, dus met zwart stinkend water. Op een 
dag zwommen 4 zwanen uit de Schelde de Rupel op, 
onverstoord, vol overgave, niet tegen te houden. Een 
bonkende hartslag raasde door mijn keel : ‘ Wat komen 
die elegante dieren daar zoeken in die vieze troep!? ‘ 
Tegen de krachtige stroom in trokken ze in groep achter 
mekaar de verontreinigde rivier op. Meteen kwam hun 
boodschap hard aan: ‘ Zorg aub voor proper water! Die 
vervuiling, die hier al zo lang aan de gang is, kan geen 
dag langer! ‘  

Zwanen zijn krachtige boodschappers voor een ruimden-
kend rivierenlandbeheer; ze zijn zinnebeeld van een le-
vendige, bio-diverse waterrijke omgeving, waarin ze één 
van de meest opvallende verschijningen zijn. 

Gelukkig is ondertussen ‘het tij gekeerd’. De Rupel en de 
Zenne zijn rivieren waarin de biotoop zich langzaam her-
stelt. Maar de weg is nog lang! Hopelijk komen er weer 
irissen te voorschijn langs de Brusselse Zenne-oevers die 
her en der nog zullen opengelegd worden de komende 
jaren en … zalmen, vanuit de Noordzee naar de Schelde 
en via Rupel verder stroomopwaarts waar ze zich kun-
nen voortplanten in het brongebied van de Zenne, zoals 
weleer! 

Je merkt, beste lezer, zwanen stimuleren het realiseren 
van onwaarschijnlijke natuurprojecten, liefst op lange 
termijn.
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VERDROGING: al tientallen jaren ook 
onze bezorgdheid
Koen Grolus

Onze streek wordt noord-zuid doorsneden door de 
Vliet en de Molenbeek. Beide waterlopen hebben een 
landschappelijk en ecologisch belangrijk valleigebied, 
dat bij hevige regen in kan staan voor noodzakelijke 
waterberging. Maar desondanks is onze streek zien-
derogen aan het verdrogen !

Onze eerste voorstellen om dit te kenteren zijn onder-
tussen 40 jaar oud.
De voorspelde verdroging van Klein-Brabant is met 
de afdamming van de Vliet in 1976 en vooral met het 
steeds wegpompen van het water helaas waarheid 
geworden. Hier en daar werd intussen op kleinere 
waterlopen al een stuwtje geplaatst (bijv. in de Polder 
van Bree op de Gebuisloop, in het Munckbos op de 
Neerheideloop, op de Koningsbeek). Maar de grotere 
beken bleven totnogtoe hun water versneld afvoeren.

Eindelijk zijn we met een aantal besturen bezig met 
vernattingsprojecten o.a. voor Het Moer in Bornem, 
de Vlietvallei (Grote Molenbeek) en de Vallei van de 
(Kleine) Molenbeek in Puurs.

Belangrijk zal daarbij zijn om een aantal stuwtjes aan 
te leggen, om het water op te houden en beter te 
laten infiltreren.
 
Momenteel worden de prijzen en financiering hier-
voor bekeken en waar mogelijk als onderdeel van een 
groter project voorzien (bvb landinrichting).

Ook wordt gepland om een aantal vijvers (die te lijden 
hebben onder zeer lage (grond-)waterstan-
den te kunnen inrichten als (grondwater-)
infiltratievijvers door een verbinding te ma-
ken met de beken. Voeding zou dan zoveel 
mogelijk gravitair (Molenbeek boven Puurs)  
maar ook via pomp (zonne-en/of wind-
energie) (Het Moer) worden voorzien.

De Polder Vliet en Zielbeek heeft als proef 
enkele grachten in het Moer van Eikevliet 
afgedamd om zo het regenwater minstens 
al in het gebied te houden zodat het kan 
infiltreren. Dat is een goede eerste stap, 

maar ook op de ingeschreven waterlopen dringen zich 
maatregelen op.

De Klaverbeek heeft intussen maanden droog gestaan 
en voor de samenvloeiing met de Vliet in Oppuurs 
zou er perfect een vaste barrière kunnen geplaatst 
worden zonder daarbij schade toe te brengen aan de 
landbouwgronden. Op die manier zou de Vallei van de 
Klaverbeek terug als infiltratiegebied kunnen werken 
zodat de landbouwers niet steeds dieper en dieper 
het grondwater moeten aanboren. En als je ziet waar 
en hoeveel er elk jaar gesproeid wordt kan je wellicht 
wel indenken hoe erg de grondwatervoorraad slinkt. 

Het voorstel om enkele lage dammen in de Vliet te 
plaatsen om zo water langer op te houden is voorlo-
pig nog niet aanvaard.

Het is echter schrijnend te moeten zien dat bvb in de 
Schooren in Sint-Amands dat onder beheer van de 
Polder Scheldeschorren Noord staat tot de dag van 
vandaag (en dus sinds het voorjaar) de enige gracht 
waar nog water in staat nog steeds leegloopt in de 
Schelde.

Er is dus nog veel werk aan de winkel om de inzichten 
ook op terrein waar te maken. 



15

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ oktober-november-december  2020

Opstart nieuwe werkgroep 
‘Beleid Klein-Brabant’

Wat is beleidswerk bij Natuurpunt?

• bewaken dat de bestaande natuurwetgeving wordt uitgevoerd, zoals het Vlaamse soortenbeleid 
en de Europese habitat- en vogelrichtlijn;
• ‘natuur’ als thema in ruime zin op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen;
• overheidsengagementen voor natuur vergroten en bewaken, bv. in het lokale beleidsplan; of 
door nieuwe of aangepaste wetgeving
• ervoor zorgen dat de bescherming en ontwikkeling van natuur geïntegreerd wordt in andere 
beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en klimaat.
• voorkomen van milieuhinder waaronder lichthinder en geluidshinder die een sterke impact kun-
nen hebben op het leefgebied van vele diersoorten

Waarom?

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, ook in Vlaanderen. Natuurpunt zet in op verschillende strate-
gieën om de biodiversiteit en natuur in Vlaanderen te beschermen en te versterken. Aankoop en beheer 
van natuurgebieden is de meest zichtbare. Maar dat is niet de enige werkwijze waarop we biodiversiteit 
en natuur kunnen beschermen. Ook beleidswerk is cruciaal.
Onze natuurpuntafdeling heeft reeds een lange traditie op vlak van beleidsbeïnvloeding voor biodiversi-
teit en natuur. Onze stem wordt erkend en gehoord door beleidsmakers op verschillende niveaus. Dat is 
een kracht waar we blijvend aandacht voor moeten hebben.

Hoe?

Er zijn verschillende invalshoeken om aan beleidswerk te doen. 
Overleg en communicatie: zowel met overheden, bedrijven als burgers o.a. via het ledenblad, ludieke 
acties, petities, vragen voor gemeentelijke bewindslieden.
Samenwerken met andere partners, overheden en bedrijven o.a. in lokale adviesraden.
Natuurpraktijk en -beheer: met goede voorbeelden (van eigen makelij) kan je anderen sneller overtui-
gen om het zelf toe te passen.
Opbouwen van lokale beleidsdossiers eventueel op basis van bestaande rapporten zoals het betonrap-
port.
Juridische acties opzetten door bezwaren in te dienen tijdens openbare onderzoeken en -indien nodig- 
ook via de rechtbank af te dwingen dat natuurwetgeving gerespecteerd wordt.

Biodiversiteit en natuur zijn thema’s die ‘horizontaal’ doorwerken. Dat wil zeggen dat je ook via andere 
thema’s zoals ruimtelijke ordening, klimaat, gezondheid en welzijn, waterbeleid, erfgoed, recreatie, mo-
biliteit, enz. aan natuurbescherming en -versterking kan werken.

Oproep tot vrijwilligers

Wij doen een oproep naar vrijwilligers om ons hierbij te ondersteunen. Het aantal dossiers waarbij onze 
stem belangrijk is groeit sterk. Wij zijn op zoek naar deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening, mi-
lieu, klimaat en natuurbescherming. Maar ook naar vrijwilligers die op het terrein de toestand willen 
nakijken, in gesprek willen gaan met betrokkenen en vergunningsaanvragen willen uitpluizen. 
  
Interesse om deel te nemen aan de nieuwe werkgroep: graag een mailtje naar: segerspol@hotmail.com
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Dat we door de coronamaatregelen genoodzaakt 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. De zomer was uitzonderlijk droog, 
met een langdurige hittegolf in augustus.

Op 21/08/2020 verbleven 2 juveniele krooneenden 
op het Noordelijk Eiland (LEJ, VCP).
Om doortrekkende steltlopers waar te nemen moest 
je uiteraard op het Noordelijk Eiland zijn. Naast de 
‘gewone’ soorten op najaarstrek (witgat, bosruiter, 
tureluur, groenpootruiter, kleine plevier, bontbekple-
vier, kemphaan, krombekstrandloper, bonte strand-
loper…) doken er af en toe zeldzamere soorten op: 
van 16/08 tot 19/08/2020 een kanoet, op 12/09/2020 
een kleine strandloper (meerdere waarnemers). De 
aanleg van schelpeneilandjes 
heeft het broeden van kluten 
weer mogelijk gemaakt.

Zowel de grote zilverreiger als 
de kleine zilverreiger werden 
regelmatig waargenomen, 
vooral op Noordelijk en Zui-
delijk Eiland en de slikken van 
Schelde en Rupel. De kleine 
zilverreiger werd zelfs 259 keer 
gemeld op waarnemingen.be, 
met een maximum van 10 klei-
ne zilverreigers op 5/09/2020 
(meerdere waarnemers). Het 
aantal lepelaars schommelde, 
op 26/06/2020 ging het zelfs 
om 48 lepelaars. 

Op 25/07/2020 werd een koereiger gezien (DKE). Over 
het Noordelijk Eiland werden overtrekkende purper-
reigers werden waargenomen op 31/08 3 ex (VEJ) en 
op 2/09/2020 1 juveniel (DKB), op 24/08/2020 zat een 

jonge purperreiger in Marselaer (ANP). 
Ooievaars verbleven voornamelijk in de Kanaalzone 
van Wintam en Ruisbroek, ze vinden er voedsel bij 
een afvalverwerkend bedrijf; grote overtrekkende 
groepen werden niet waargenomen. Tussen 2/08 en 
15/08/2020 verbleef tenminste één zwarte ooievaar 
in Oppuurs, Lippelo en Liezele. Een langdurig verblijf 
van zwarte ooievaar is toch wel uitzonderlijk. De vogel 
zocht voedsel in de valleien van Vliet en Molenbeek, 
maar soms ook in het landbouwgebied en werd door 
heel wat mensen gezien (BOW, DCJ, LEY, REF, CBC, 
DEK, VEP, MEP, SER). 

Op 22/08/2020 vlogen 2 jonge dwergmeeuwtjes bo-
ven het Noordelijk Eiland (VEJ, VAW). Ook zwarte ster-
nen werden op het Noordelijk Eiland gezien, op 2/08 4 
juvenielen (MEP) en op 13/08/2020 9 ex (GOJ).  

Visarenden werden waargenomen aan de Oude 
Schelde op 6/08/2020 (CLL) en op 11/08/2020 in Win-
tam (LEJ). 
Er waren 21 waarnemingen van boomvalken, op 2 
plaatsen waren er aanwijzingen voor een broedgeval 

Vogelwaarnemingen zomer 
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
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(meerdere waarnemers).
Het was een uitstekend jaar voor wespendieven; met 
in totaal 86 waarnemingen in de afgelopen 3 maan-
den. Nesten van deze roofvogel zijn moeilijk te ont-
dekken, maar op enkele plaatsen werden ouderparen 
met (pas) uitgevlogen jongen gehoord en gezien. 

De waarnemingen van zwarte wouw in Klein-Brabant 
dit voorjaar en zomer houden verband met een ge-
slaagd broedgeval in Hamme. De vogels werden in 
mei-juni regelmatig aan onze kant van de Schelde ge-
zien, nadien verlegden ze hun jachtterrein vooral naar 
de polder van Vlassenbroek. Het nest -waarschijnlijk in 
de omgeving van ‘het Zwijn’- werd echter niet gevon-
den, wel de reeds uitgevlogen jongen.
Op 29/06/2020 riep een kwartel in het Groot Schoor 
(DWL).
Twee zomertortels werden op 29/07/2020 gezien in 
de Gebuispolder in Ruisbroek (KIJ). 
In Lippelobos en Marselaer waren er tenminste 3 
territoria van middelste bonte specht, maar ook 
in Achterweert, in het Moer en de Schellandpol-
der in Hingene waren er territoria (DBJ, REJ) na het 
broedseizoen worden juveniele vogels ook buiten 
de broedplaatsen gemeld, zo ondermeer op de Dulft 
in Bornem op 16/08/2020 (MEH). De zwarte specht 
werd 6 keer waargenomen in Marselaer en 1 keer in 
het Kraaienbroek in Branst (DBJ, REJ, ANP). Van 18/08 
tot 20/08/2020 zat er een draaihals op het Noordelijk 
Eiland (VER, MAT, CJE).
Ondanks de droogte doet de ijsvogel het uitstekend. 
De afgelopen 3 maanden waren er 111 waarnemin-
gen! De ijsvogel profiteerde van de recente zachte 
winters.

In ons reservaat Kraaienbroek was er een geslaagd 
broedgeval van wielewaal, na verschillende waarne-
mingen in de lente en vroege zomer (PEL, SEP) werd 
er op 13/07/2020 een paar met tenminste 2 uitgevlo-
gen jongen waargenomen (REJ).

Zingende spotvogels werden nog gehoord in het Moer 
(MEP) en in Puurs-De Wolf (REJ, CBC).
Een grauwe vliegenvanger op 5/07/2020 in Liezele 
(SER) wijst op een van de weinige broedgevallen in de 
streek. Eveneens in Liezele werd op 21/08/2020 een 
wijfje bonte vliegenvanger waargenomen, op die da-
tum gaat het al om doortrek (CBC). Gekraagde rood-
staarten op doortrek werden gezien in Coolhem, op 
het Noordelijk Eiland, in het Moer en in Sint-Amands 
(WIL, VEJ, MEH, ALK). Doortrekkende paapjes werden 
gezien vanaf 19/08/2020; niet enkel op het Noorde-
lijk Eiland kunnen ze gezien worden, maar ook in het 
landbouwgebied, op paaltjes, draad of vegetatie in 
open landschappen. Typisch kan je ze ontdekken op 
hoogste punten ‘uitkijkposten’ in bieten en aardap-
pelvelden (MEP, CLE e.a.). In deze periode trekken ook 
tapuiten en roodborsttapuiten door (meerdere waar-
nemers).

Waarnemers waren ondermeer: Albrecht Karel (ALK), 
Antoon Pieter (ANP), Bosman Werner (BOW), Claes 
Erwin (CLE), Cloostermans Lucas (CLL), Coeckelbergh 
Chris (CBC), De Bruyn Joppe (DBJ), De Cock Jens (DCJ), 
De Keersmaecker Bart (DKB), De Keersmaecker Erik 
(DKE), Devos Kris (DEK), De Wit Luc (DWL), Goovaerts 
Jan (GOJ),  Kiebooms Jean (KIJ), Ledeganck Jan (LEJ), 
Lenaerts Yves (LEY), Martin Tom (MAT), Mees Herwig 
(MEH), Mees Paul (MEP), Peeters Luc (PEL), Reyniers 
Frans (REF), Reyniers Joost (REJ), Segers Paul (SEP), 
Segers Ronny (SER), Van Assche Wouter (VAW), Van 
den Cruyce Pieter (VCP), Vermeiren Patrick (VEP), Ver-
reydt Jasper (VEJ),  Vermylen Robin (VER), Willaert 
Lieve (WIL).

Foto’s: Visarend en Zomertortel (© Chris Coeckelbergh  
/ CCnatuurfotografie),  Bonte vliegenvanger (Luc 
Meert)
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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

Zie je dit logo,  dan is de 
activiteit ook 

kindvriendelijk 

Zondag 11 oktober - Wandeling in 
het Spierbroek  
• Uur: 13.30 u - 16.00 u
• Afspraakplaats:  Scheldedijk - Embarcadère in 

Buitenland
• Info: Koen Grolus                 

koengrolus@hotmail.com - 0496 53 06 69

Donderdag 15 oktober - Lezing 
‘Klimaatverandering: feiten, mythes en 
mistgordijnen’ door prof. Dirk Verschuren (UG)
I.s.m. Davidsfonds
Dirk Verschuren is hoogleraar in paleo-ecologie 
en klimaatverandering aan de Universiteit Gent 
waar hij doceert in de opleidingen biologie, 
geologie en archeologie. Via het sediment op de 
bodem van meren onderzoekt hij de klimaat- en 
omgevingsgeschiedenis van Afrika, om meer inzicht 
te krijgen in de huidige interacties tussen mens, 
klimaat, biosfeer en landschap.
• Uur: 20.00 u
• Afspraakplaats:  CC Binder, zaal Kristal te Puurs-

Sint-Amands  (Forum 9)
• Info: Toegangsprijs Davidsfondsleden, leden Bib 

en leden Natuurpunt: 6 euro. Jongeren tot 21 
jaar: gratis

Donderdag  29 oktober - Herfstwandeling in 
Marselaer
I.s.m. Davidsfonds
• Uur: 13.30 u - 16.30 u

• Afspraakplaats: Marselaerdreef tussen huisnr. 4 
en 10

• Info: Eric Daelemans              
eric.daelemans@telenet.be

Zaterdag 14 november - Knotdag in reservaat 
Koningsbeemd
• Uur: 10.00 u
• Afspraakplaats: Zeutestraat aan de Plukboerderij
• Info: Hans De Schryver            

hans_deschryver@hotmail.com - 0474 89 23 68

Zaterdag 21 november: Werkdag ‘Dag van 
de Natuur’ in ‘de Schooren’ te Sint-Amands. 
Aanplanting nieuw bos in het kader van 
boscompensatie
I.s.m. JNM
• Uur: 10.00 u 
• Afspraakplaats: parking Kapellelaan
• Tip: breng een spade mee !
• Info: Hans De Schryver            

hans_deschryver@hotmail.com - 0474 89 23 68

Zondag 6  december -  Wandeling 
in het toekomstige Sigmagebied 
te Hingene
• Uur: 13.30 u - 16.30 u
• Afspraakplaats: Oude Poort te Hingene
• Info: Sonia en Dries     

soniadekeyzer@hotmail.com - 0476 25 65 39
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 Zaterdag 12 december - Werkdag op de nieuwe 
percelen te Kalfort
• Uur: 9.30 u
• Afspraakplaats: ingang Fort van Liezele voor wie 

met de fiets komt; wie beheermateriaal meebrengt 
komt langs Winkelveld of Essendries (nog te 
bepalen)

• Info: Koen Grolus                 
koengrolus@hotmail.com - 0496 53 06 69

Maandag  28 december -  Beheerwerkdag in ons 
reservaat aan de Vliet - Muizendreef
• Uur: 10.00 u 
• Afspraakplaats: Muizendreef (inrit tegenover 

Gravenkasteel)
• Info: Ronny Segers                 

r.segers@scarlet.be 0477 55 66 38

Zondag 18 oktober - 
Paddenstoelenwandeling in Branst  
• Uur: 14.30 u - 16.30 u
• Afspraakplaats:  Kerk van Branst
• Info: Frans Hermans (natuurgidsen)

Zondag 25 oktober - 
Paddenstoelenwandeling in Hof ter 
Zielbeek  
• Uur: 14.30 u - 16.30 u
• Afspraakplaats:  Ingang Park,  Sint-

Katherinastraat 191
• Info: Frans Hermans (natuurgidsen)

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. 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.

Haagplantactie
Inwoners van Puurs-Sint-Amands kunnen i.s.m. 

onze afdeling weer haagpakketten in diverse 
samenstellingen aankopen. 

Raadpleeg de gemeentelijke website of http://
users.telenet.be/behaag voor meer info.

Richtlijnen voor deelnemers
Voor alle activiteiten geldt:

- Vooraf inschrijven is verplicht
- Deelnemers zijn welkom als ze geen verdachte sympto-
men vertonen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keel-
pijn, lichte hoest, verhoging tot 38 C°) of samenleven met 
personen met COVID19 of kenmerkende symptomen als 
koorts (vanaf 38 C°) of benauwdheidsklachten.
- Bij buitenactiviteiten brengen deelnemers vanaf 12 jaar 
brengen hun eigen mondmasker mee en dragen deze.
- De afstandsregel van 1,5 meter moet in acht worden 
genomen.
- Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie.

Dankzij de inzet van vrijwilligers en talrijke ge-
meentelijke diensten van Puurs-Sint-Amands 
kon deze zomer toch een beperkte dagelijkse 
(‘bubbels’ ) opening van de speeltuin in Sint-
Pietersburcht plaatsvinden op reservatie!



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.	0496	53	06	69	-	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:	tel	d.luts.npkb+info@gmail.com	

NATUURGIDSEN
•	 Cille	Blondiau:	contactpersoon	Natuurgidsen	Klein-Brabant	

en	Vaartland:	natuurgidsenkb@gmail.com	-		 	 	
https://natuurgidsen-klein-brabant.com	

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.


