
Kijken naar de vogels
dichbij huis

De natuur als inspiratie

Schietfuiken in de Rupel

De natuur als inspiratie

Kleine beestjes in 
grachten, beken en poelen

Een 3-gangen menu uit 
de natuur

Kijken naar de zwaluwen 
in het dorp

Cursus samen de natuur in - 2022
In samenwerking met 

LIGO Boom/Willebroek 
en Welkom en Co

Voederhuisjes 
en nestkastjes 

bouwen

Waterbeestjes vangen

Kijken naar beelden van vroeger en naar 
beelden van nu



11/3/2023 - Inspiratiedag Diversiteit 
en Inclusie binnen Natuurpunt

•Erik De Keersmaecker – Natuurpunt Rupelsteek

•Tine Van Reeth – LIGO Boom/Willebroek



De Rupelstreek
Inwoners van buitenlandse herkomst

20,3 %

13,1 %

18,8 %

35,9 % 13,1 %



• Eerste contacten in 2021 op initiatief van Welkom en Co

• Doelstelling is vluchtelingen en migranten van de eerste generatie in 
de regio Rupelstreek op een laagdrempelige, leuke en educatieve 
manier te laten kennismaken met Natuurpunt, de plaatselijke 
natuurlijke omgeving en hen meer zin te laten krijgen in 
natuurbeleving. 

• Het project is een samenwerking tussen:
• Welkom en Co (Boudewijn Goos) 

• LIGO afdeling Boom – Willebroek (Tine Van Reeth)

• Natuurpunt Rupelstreek (Erik De Keersmaecker/Marc Zegels/Gie Wyckmans)

Cursus Samen de natuur in 2022



Vrijwilligers Natuurpunt

Erik 
De Keersmaecker

Marc Zegels
Gie Wyckmans



Cursisten kregen een aantal 
onderwerpen te zien, bij elk 
onderwerp was een leuke 
trigger/opdracht/proefje
om een kijkje hierin te 
nemen. Als de cursisten alle 
onderwerpen hebben 
bekeken gaan ze een keuze
maken. Ze krijgen ieder 3 
wasknijpers die ze elk bij 1 
van de 8 onderwerpen 
(overzichtslijst maken)
mogen knijpen. De thema’s 
met de meeste wasknijpers 
komen als eerste aan bod.

7/3/2022: Natuur.huis de Paardenstal
Kennismaking met de mogelijke onderwerpen van de cursus 
Marc Zegels – Gie Wyckmans  - Erik De Keersmaecker



14/3/2022: Natuur.huis de Paardenstal – wijken Noeveren en 
Hellegat - Geschiedenis/Natuur/Verdwenen industrie
Gie Wyckmans

De cursisten wandelen 
door het landschap, het 
natuurgebied Walenhoek 
en de oude 
steenbakkerswijken 
Hellegat en Noeveren en 
kijken door een houten 
kader naar beelden van 
toen en beelden van 
vandaag.

Beelden die tonen, hoe het 
landschap in een periode 
van ongeveer 50 jaar soms 
onherkenbaar is 
veranderd. 



Heel wat vogelsoorten hebben zich aangepast aan het leven in een dorp, ze 
hebben menselijke constructies nodig om hun nesten te bouwen. Natuurlijke 
tuinen, het voederen van vogels en het ophangen van nestkastjes zorgt ervoor 
dat we meer vogels mogen verwelkomen in onze tuinen.

21/3/2022: Natuur.huis de Paardenstal/wijken Noeveren en 
Hellegat – dijk Rupel - Vogels in het dorp
Erik De Keersmaecker



28/3/2022: Natuur.huis de Paardenstal
Vogelvoer en vogelhuisjes maken
Marc Zegels

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



25/4/2022: Natuur.huis de Paardenstal
De natuur als uitvinder
Marc Zegels

Vogels, dieren en insecten maken soms ingewikkelde constructies, die de mens naar 
dat voorbeeld ook gebruikt in allerlei toepassingen. 
Denk maar aan een vogelnest, een wespennest, een duikboot, spinnenwebben, 
tandwielen, de houten brug van Leonardo da Vinci… 
We trachtten deze constructies na te bootsen en bekeken hoe de mens de natuur 
als inspiratie gebruikt. Om de kracht van water te ontdekken hebben we tijdens 
deze samenkomst enkele leuke proefjes gedaan om de reactie van water op zeep 
waar te nemen.



Vrijwilligers van Natuurpunt plaatsen regelmatig schietfuiken in de Schelde en de Rupel. De 
Rupel en Schelde maken deel uit van het Schelde-estuarium, waar door de invloed van de 
getijden slikken en schorren ontstaan. Zout en zoet water en de mengeling tot brak water 
zorgen voor een uniek ecosysteem. Een thuis voor tal van vissen en de laatste jaren ook 
steeds meer voor zeezoogdieren, zoals de gewone en de grijze zeehond.

2/5/2022: Rupel – terras Kanoclub Rupelsneppen
Vissen in de Rupel
Erik De Keersmaecker



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

9/5/2022: Rupel – natuurgebied Kleiputten Terhagen

Marc Zegels



16/5/2022: Boom - Rupeldijk 
Kijken naar de zwaluwen in het dorp
Erik De Keersmaecker

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



23/5/2022: Natuur.huis de Paardenstal  natuurgebied Walenhoek
Eetbare natuur
Gie Wyckmans

Wat alle mensen over 
de hele wereld 
gemeenschappelijk 
hebben is gebruik 
maken van de eetbare 
natuur. Ondertussen zijn 
we het al wat verloren, 
maar door de mix van 
culturen werd er tijdens 
ons 7de moment lekker 
geproefd en gegeten. 
We maakten samen een 
wandeling op zoek naar 
geschikte ingrediënten 
en bereidden een 
3-gangen menu dat we 
samen gezellig 
oppeuzelden.



23/6/2022: Boom binnentuin Groene Hofstraat
Afsluitmoment



•Naamplaatjes cursisten en lesgevers

•Verbanden leggen met thuislanden van cursisten

•Beknopt werking Natuurpunt voorstellen

•Op welke manier kunnen cursisten in contact komen met 
Natuurpunt?

Tips voor cursus 2023



Programma cursus 2023

Cursisten zijn Nederlandstalig en ook anderstalig…



Een bijzonder mooi toemaatje


