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Editoriaal 

Kerststal of Megastal voor u ?

Wie de voorbije jaren in de Kerstperiode via de 
Zeutestraat/Beukelbaan in Puurs passeerde zal 
ongetwijfeld de fraaie Kerststal zijn opgevallen, 
genesteld onder een treurwilg bij het brugje over 
de beek.  Compleet met een levende ezel, schapen 
en andere Bijbelse dieren.  De ironie wil dat echter 
er aan de andere kant van de beek binnenkort ook 
een stal zal verrijzen.  Geen kerststal met os en ezel 
weliswaar,  maar een megastal met in totaal meer 
dan 1600 stuks rundvee.  Een verdubbeling van wat er nu al op de Zeuthoeve aanwezig is, wat dit bedrijf 
tot een van de grootste melkveebedrijven in de Benelux zal maken.  Met dieren die hun hele leven in 
‘lockdown’ in de stal zullen doorbrengen omdat de productie niet meer grondgebonden is. 

In ons apriltijdschift (2020) berichtten we reeds over deze uitbreidingsplannen, waartegen we als 
Natuurpunt bezwaar hadden aangetekend bij het Omgevingsloket Vlaanderen.   Onze bezorgdheid beslaat 
vele vlakken: in de eerste plaats de klimaatimpact, maar ook het verder beslag van open ruimte, vermesting 
en vermaïsing van onze leefomgeving, en nog meer zwaar verkeer op een baantje dat daar nooit op voorzien 
was.  Maar we kregen nul gehoor bij de gemeente  en provincie, aangezien dit dossier verder zonder boe 
of bah vergund werd.  We raden iedereen echter aan om eens de ‘onderzoeksreeks Veefabrieken’ over 
de huidige rush naar megastallen te lezen in de Standaard (oa. 01/12, 04/12)!  Nu al is Vlaanderen de 
meest vee-intensieve regio van Europa.  Een ontluisterend verhaal over boeren die gevangen zitten in een 
model van ‘groot of dood’, Nederlandse boeren die uitwijken omdat ze in eigen land geen vergunningen 
meer krijgen, alles veroorzaakt door een gebrek aan beleidscoördinatie en systeemdenken.  Zo steekt de 
gemeente PSAM bv. veel geld en middelen in een Klimaatraad (waarin NP ook vertegenwoordigd is) en 
worden er ambitieuze doelstellingen onderschreven voor iedereen ….. behalve de landbouw.  

Natuurpunt zal op die nagel blijven kloppen: beleidsmakers, bekijk het hele plaatje!   We hebben ook  
nagedacht over wat we zélf positief kunnen bijdragen in het klimaatverhaal.  Als terreinbeherende 
vereniging zonder noemenswaardig patrimonium van gebouwen of voertuigen hebben hebben we besloten 
om maximaal in te zetten op herstel van grondwaterstanden en vernatting.  Het is immers zo dat bij droogte 
CO2 vrijkomt uit de grond, terwijl  in natte gronden en moeras (‘wetlands’) CO2 juist vastgelegd wordt.   In 
dit verband hebben we bv. samen met een aantal andere actoren initiatieven lopen om verdroging van 
‘het Moer’ tegen te gaan en het gebied weer zijn oorspronkelijk moerasachtig karakter terug te geven. 
Daarnaast zijn we naarstig bomen en struiken aan het planten op onze nieuw verworven percelen in Sint-
Amands en Kalfort.        

Ik wil afsluiten met ons allen een collectieve bevrijding uit de greep van Corona toe te wensen.  Een terugkeer 
naar normaal zonder daarom weer alle lessen van de voorbije maanden te vergeten.  Eén daarvan is dat als 
de wereld doldraait, de natuur klaarstaat om soelaas te bieden…  Als we er voor zorgen tenminste.  

 

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB
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Molenbeekvallei
Paul Segers

Onlangs hebben we met Natuurpunt 458 bomen 
aangeplant op één van onze nieuwe percelen te Kal-
fort ter hoogte van Essendries. Het grootste deel van 
de bomen en struiken werd ook in functie van bijen 
en vlinders gekozen wat dan weer ten goede komt van 
ons actieplan ‘Bijen voor Klein-Brabant.’

Er komen daar nog een 70-tal bomen en struiken bij, 
waaronder hondsroos en enkele bijzondere soorten 
zoals wilde appel en zwarte populier. Er werden ook 
enkele zakken met streekeigen eikels van zomereik ge-
plant. Alles samen zal het een mooie groene verbind-
ing vormen langs de Molenbeekvallei waar de biodi-
versiteit alleen maar beter kan van worden. 

Verscheidene wandelaars uit de buurt die onze 
nieuwe percelen langs de Molenbeekvallei reeds 

ontdekt hebben, waren zeer enthousiast over onze 
boomplantactie en de bloemenakkers die vorig jaar 
ingezaaid werden. Ze stonden versteld van de mooie 
natuur langs de Molenbeekvallei.

Alles samen toch een mooi aantal bomen en struiken 
die kunnen tellen voor de klimaatdoelstellingen van 
de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Beheerwerken

Veiligheidskappingen
Koen Grolus

Hoge bomen vangen veel wind.
Enkele jaren geleden kochten we in Branst grenzend 
achter de woonwijk in de Benedenstraat een perceel 
bos dat deel uitmaakt van de polder rond de voor-
malige historisch hoeve van de Eegael, waarvan nu 
alleen verborgen archeologische sporen overblijven 
maar waar ook een deel van de oude perceelsgren-
zen nog zichtbaar is. Wie in de historie van deze plek 
geïnteresseerd is kan steeds terecht in de uitgebreide 
monografie die door de Vereniging voor Heemkunde 
in Klein-Brabant werd uitgegeven.

Terug naar het bos. 
We mogen er van uitgaan dat dit perceel sinds de 
aanleg van een gracht in het begin van de jaren 1800 
stilaan helemaal evolueerde naar een elzenbroekbos. 
Voorheen was het zelfs nog ten tijde van Ferraris rond  
1777 deels akker, deels bos.  Vorige eeuw werden er 
dan zoals overal in de streek canada’s in aangeplant. 
Wat we vandaag zien zijn nog overgebleven exempla-
ren van enkele variëteiten die niet zo onderhevig zijn 
aan de roestziekte die de moderne rassen aantast.

Langsheen de wijk die meer recent werd gebouwd 
staat een rij monumentale bomen met een hoogte 
van ongeveer 36 meter. Omdat ze stilaan een gevaar 

voor de gebouwen 
vormden werd 
besloten om deze 
te kandelaren. 
Dat wil zeggen dat 
alle takken van de 
stam worden ver-
wijderd en dat de 
stam zelf tot aan-
vaardbare hoogte 
wordt ingekort. 
We hadden ze ook 
gewoon helemaal 
kunnen kappen 
maar er werd voor 
gekozen om ze nog 
nuttig te kunnen 
laten dienen voor 
de natuur: spech-
ten zullen ze vlug 
ontdekken om er 
hun nestholte in 
uit te hakken, klei-
ne vogels kunnen 
hun nest bouwen 
in de klimop, insecten en paddenstoelen zullen sti-
laan de bomen koloniseren en mogelijk zal er wel een 
boom zijn die nieuwe takken ontwikkelt.
Voor het uitvoeren van deze gevaarlijke klus konden 
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we beroep doen op de boomspecialisten van Natuurwerk. 
Zelfs met behulp van een hoogtewerker blijft het echter een 
zeer delicate opdracht.

‘Op zoek naar de onze dikste Natuurpuntboom in Klein-Bra-
bant’ was enkele jaren geleden een druk bijgewoonde acti-
viteit waar we op een zestal verschillende locaties de dikste 
bomen gingen opmeten.
Eind december kregen we de melding binnen dat één van 
die max-en met een vijfmeter omtrek die daar staan aan Het 
Rot in Oppuurs (dat is op de grens tussen Puurs en Oppuurs 
naast het fietspad en de toeristische spoorlijn) gevaarlijk 
begon over te hellen. Nu was die boom al bijzonder gevormd 
–zeg maar scheef gegroeid, maar het was niet denkbeeldig 
dat hij door het gewicht van zijn kruin helemaal zou omval-
len. 
Opnieuw was Natuurwerk paraat om onheil te voorkomen. 
Hoe de boomspecialist het daar voor mekaar gekregen heeft 
is me een raadsel want zonder hoogtewerker werd ook deze 
boom gekandelaard. Klimmen is een ding maar met een ket-
tingzaag op die hoogte werken is nog iets anders. We zijn 
enorm blij dat deze monumentale stam nog dienstig kan zijn 
voor de natuur en dat iedere voorbijganger zich kan verwon-
deren over zijn vorm. 
Veel dank dus aan de ploeg van Natuurwerk die dit voor me-
kaar heeft gekregen.

Maaien en aanplanten in De Schooren te Sint-Amands
Voor het vinden van dit perceel heb je een goede speurneus nodig !
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Vlas is een van onze oudste cultuurgewassen.
Nog niet zo lang geleden werd algemeen aangeno-
men dat vlasbewerking ontstaan is in Mesopotamië 
en/of Egypte. Deze streken werden immers lang als de 
bakermat van onze beschaving beschouwd.
Intussen weten we dat reeds tijdens de laatste ijstijd 
door jagers-verzamelaars vlas werd gebruikt omwille 
van zijn vezel, en wellicht ook als voedsel.
In Georgië , in de zuidelijke Kaukasus, zijn sporen van 
bewerkt (gesponnen,geverfd en geknoopt) wild vlas 
gevonden, die 30.000 jaar oud zijn. 

Vlasteelt is vermoedelijk 
ontstaan in Anatolië of  in 
de riviervalleien van de 
Pontisch-Kaspische steppe, 
benoorden de Kaukasus.
Vlas is immers een gewas 
dat goed gedijt in koudere 
regionen, en is na de ijstijd, 
net als de meeste andere 
klimaatgebonden vegetatie, 
geëmigreerd naar het noor-
den.

Nog voor de domesticatie 
van het schaap werd er 
reeds linnen geweven.
In Catalhöyük, de befaamde neolithische nederzetting 
in Centraal-Anatolië, werden uit vlas vervaardigde 
weefselresten gevonden van ca. 9000 jaar oud.

Ons woord ‘vlas’ (of het Engelse ‘flax’)  is afkomstig 
van het Proto-Indo-Europese plek, dat een bewerking 
aangeeft, wat betekent dat vlas 5000 jaar geleden 
reeds algemeen gekend was als grondstof.
Het woord ‘linnen’ (Latijn ‘linum’, Grieks ‘linon’)  is 
van Mediterraanse oorsprong en de etymologie is 
onzeker.

Tijdens de brons- en ijzertijd was linnen overal aanwe-
zig in West-Europa, en de Galliërs waren meesters in 
het vervaardigen van lijnwaad.
De Morini, een Keltische stam die leefde in de West-
hoek en Frans-Vlaanderen, waren in de Romeinse tijd 
de belangrijkste leveranciers van hoogwaardig Gal-
lisch linnen.

Na de val van het Romeinse rijk verdween de groot-
schalige textielhandel, met een lichte opflakkering in 

de 8ste eeuw, ten tijde van Karel De Grote.

Tijdens de Middeleeuwen breidde de vlasteelt zich uit 
naar Henegouwen en het Graafschap Vlaanderen.
Vanaf de 13de eeuw ontstond er –gestimuleerd door 
de wolnijverheid- een groeiende handel in vlaspro-
ducten. Die was –in tegenstelling tot de lakenhandel- 
niet gereguleerd, waardoor de plattelandsbevolking 
ook haar graantje kon meepikken.

Toen in de 15de eeuw de teelt verschoof naar het 
Waasland, het Land van Dendermonde en het Land 

van Aalst kwam 
voor het eerst 
onze streek in 
beeld.
Voordien werd vlas 
hier vooral ver-
bouwd voor eigen 
gebruik, zowel 
voor de vervaardi-
ging van linnen als 
voor de lijnolie, die 
in een slagmolen 
uit de zaden werd 
geperst.

Lijnwaad was 
niet het enige eindproduct. Er ging werkelijk niets 
verloren: van het grove linnen werden meelzakken 
gemaakt, van de klodden werden dekens geweven 
en van het houterige afval werden koorden gedraaid. 
Met wat dan nog restte werd de haard aangestoken. 
Van het afval in de olieslagerij werden lijnzaadkoeken 
geperst voor het vee. Vaak werden ze ook vermengd 
met beer om het land te bemesten.
De zaden zijn bovendien zeer voedzaam, bevatten 
veel voedingsvezels en zijn een uitstekend middel te-
gen constipatie.
De Latijnse naam van vlas luidt dan ook  Linum usita-
tissimum, vrij vertaald: ‘voor alle gebruik’. 

De keuterboeren of ‘kossaards’ (het grootste deel 
van de bevolking) in Klein-Brabant zagen de mogelijk-
heid om iets extra te verdienen door de verkoop van 
ruw, gesponnen of geweven vlas, en stilaan startte de 
huisnijverheid, waarbij het hele gezin zich tijdens de 
wintermaanden aan de vlasbewerking wijdde (nvdr. in 
Liezele is er sinds kort ook een straatnaam Kossaard-
hof).

Vlasrootputten in Klein-Brabant
Kris Tersago
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Voordien waren zij grotendeels op zelfvoorziening aange-
wezen en de enige bron van inkomsten was de verkoop 
van boter. Tenminste, voor diegenen die een koe bezaten.
Maar stilaan verdween de weverij en vanaf de achttien-
de eeuw werd de afwerking uitbesteed aan ambachtslie-
den. Er was toen in vrijwel elk dorp een wever te vinden, 
die van het thuis gesponnen vlas lijnwaad maakte, en 
een bleker die het crèmekleurige linnen tot een hagel-
witte stof verbleekte.

Nog later, in de 19de en vroege 20ste eeuw werd vooral 
vlas gekweekt als grondstof voor verwerking in het 
Waasland en het land van Dendermonde, tot de teelt 
geheel verdween.
Het hedendaagse vlas wordt in Rusland en Canada op 
industriële basis geteeld. In ons land is er nog beperkte 
vlasteelt in Haspengouw en Zuid-West-Vlaanderen.

Het enige wat ons nog rest van die oeroude landbouwac-
tiviteit, zijn de vlasrootputten.
Om de vezel los te maken van de stengel, werd het vlas 
in water geroot.
In Klein-Brabant gebeurde dit in grachten, plassen, ven-
nen en wallen.
Grotere boeren groeven flesvormige putten op hun lan-
derijen. Liefst zo ver mogelijk van het woonhuis, om de 
doordringende stank die door het roten geproduceerd 
werd, buiten te houden. De hals van de fles stond meest-
al in verbinding met een gracht, zodat het rootwater 
gestuwd en afgevoerd kon worden met behulp van een 
schot van planken en graszoden.  

De randen van de put werden meestal beplant met zwar-
te els (Alnus glutinosa), die als hakhout beheerd werd. 
Op de stromatten die, verzwaard met zoden en stenen, 
het vlas ondergedompeld moesten houden, werden el-
zentakken gelegd, omdat het looizuur in elzenschors het 
linnen een blauwe schijn gaf, wat zeer gewild was.

Deze rootputten, waarvan er na de ruilverkaveling in 
het landbouwgebied tussen St.-Amands, Oppuurs en 
Bornem nog slechts enkele tientallen bewaard zijn, zijn 
niet alleen waardevol als kleine landschapselementen 
en landbouwerfgoed, maar zijn oases in de natuurarme 
woestijnen van de moderne landbouw.

Tal van dieren- en plantensoorten hebben er een laatste 
toevluchtsoord gevonden.
De putten fungeren als foerageer- en voortplantings-
plaatsen voor amfibieën, vogels en insecten en als drenk-
plaats voor zoogdieren.
Ook water- en oeverplanten die uit de omliggende beken 
en grachten verdwenen zijn, trachten hier te overleven.
Onze laatste vlasrootputten zijn dus van groot ecologisch 

belang.
In 2012 werden onder impuls van Regionaal Landschap 
Schelde-Durme 9 putten hersteld, waarvan drie in be-
heer door Natuurpunt.
Daarbij werd slib geruimd, bouwpuin en allerlei gestort 
afval verwijderd, hakhout afgezet en werden bermen 
gemaaid en wilgen geknot. De vlasrootputten die eigen-
dom zijn van de gemeente Bornem, werden vorig jaar 
opnieuw onder handen genomen.

Om een verdere opvolging te verzekeren zijn we op zoek 
naar peters en meters die een oogje in het zeil willen 
houden, kijken of er geen herbiciden gesproeid worden 
en afval gestort wordt, of er geen aanrijking is met nu-
triënten (zichtbaar aan de algen in het water) en of er 
snoei- of maaiwerken uitgevoerd moeten worden.

In eerste instantie zouden we graag enkele mensen vin-
den die bereid zijn om het peter- of meterschap op te 
nemen voor Smissen, Wildernissen (tussen Kattestraat 
en Wilgenweg), Kattestraat en Meir (Het Beetjen).

Kandidaat peters en meters kunnen een mailtje sturen 
naar kris.tersago@telenet.be 

(foto: Smissen - Ronny Segers)
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Resultaat behaagactie

Onze jaarlijkse actie ism de gemeente Puurs-Sint-
Amands kreeg ook dit jaar veel bijval: 47 deelne-
mers kochten samen 3.733 planten van 25 soor-
ten, met als toemaatje nog 24 fruitbomen. 

Voorbije activiteiten 

Afsluiting speelseizoen Sint-Pietersburcht

Ook nu weer was er veel belangstelling voor de 
verhalen van Geert Tersago bij het kampvuur.

Terugblik op de fietszoektocht ter gele-
genheid van ons 50-jarig bestaan.

Ondanks de corona crisis die 2020 zó tekende, tel-
den we 189 deelnemers die een parcours van net 
geen 20 km trotseerden. 25 vragen dienden beant-
woord en een fotovraag in een juiste volgorde gezet.
 
Dank voor de vele mooie reacties die we kregen 
over het aangeboden traject. 

Alle vragen waren uiteraard voor iedereen even ge-
makkelijk- of even moeilijk. Eén van de doelen die 
we gesteld hadden, was dat deze activiteit natuur- 
en milieueducatief zou zijn; door deelname, leer je 
dus bij. Om het een en ander wat meer kauwbaar-
der te maken, werd er een pagina toegevoegd met 
tekeningen die een hint konden zijn om de vragen 
correct te beantwoorden. De (kleine) strikvraagjes 
werden door de meesten doorzien en de kinderen 
hebben zeker geholpen om de foto’s te vinden.

De deelnemers die afgegeven hebben, kregen een 
mail met de juiste antwoorden en de melding dat 
door corona de prijsuitreiking uitgesteld werd. Alle 
mooie prijzen, van de eerste tot de laatste (iedereen 
die afgegeven heeft) houden we nog even in petto. 

De schiftingsvragen waren zeer bepalend voor het 

aanwijzen van de winnaar. Het blijkt dat de vrouwen 
een betere plantenkennis hebben dan de mannen; 
niet minder dan vier van de vijf eerste zijn dames !
Zonder een tip van de sluier op te lichten geven we 
de namen van de eerste vijf (in willekeurige volg-
orde):
Ria Sarens, Frieda Heuvelmans, Erika Eggermont, Bo 
Michielsen en Willem Goovaerts.

We kunnen alvast meegeven dat er 900€ naar aan-
koop van natuurgebied vloeit via deze actie. 

NOGMAALS DANK.

De moeilijkheidsgraad:  47 x foutloos !
26 x 1 F, 13 x 2 F, 6 x 3 F, 4 x 4 F, 2 x 5 F, 2 x 5 F, 4 x 7 F, 
7 x 8 F, 7 x 9 F, 3 x 10 F en slechts 8 met > 10 F.
Een hoge gemiddelde score dus.

Leden die niet konden deelnemen, kunnen op een-
voudige aanvraag (segerspol@hotmail.com) een 
mail krijgen met de deelnamebrochure en alsnog de 
route fietsen (zonder prijzen weliswaar ...).

Voor 2021 hebben we reeds plannen om eens een 
ander traject uit te stippelen ; we houden jullie op 
de hoogte !

Namens het zoektochtteam, Pol Segers
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Sprokkels ...
“Toen we met het zeisteam het driehoekig 
grasland maaiden in het Kraaienbroek, zagen 
we een bijzondere bruine kikker in het gras: hij 
had de groene kleur en de tekening van een 
bastaardkikker. 

Thomas Vanhaute nam er een foto van, Nele 
Vermaelen maakte hiervan een aquarel.”

(Kris Tersago)

Hololepta plana 
Ronny Segers

Onder de loszittende schors van een dode beuk achter de tuin 
bevond zich een wel heel vreemde kever : fel glimmend en nog 
platter dan de spreekwoordelijke vijg (maar 2mm hoog zonder 
de pootjes en iets korter dan 1 cm).
Hololepta plana is een kever uit de familie spiegelkevers (His-
teridae). De geslachtsnaam Hololepta is samengesteld uit de 
Griekse woorden hólos en leptós en betekent ‘zeer plat’. De 
soortnaam plana is afgeleid van het Latijnse planus, wat ook 
‘plat’ betekent. 

Hololepta plana komt wijdverspreid voor in het grootste deel 
van Europa. Zowel de larven als de imago’s leven onder loszit-
tend schors van bomen van zacht hout, zoals populieren. Hier 
jagen zij op andere ongewervelde dieren.
 
De soort werd al 8 keer waargenomen in Klein-Brabant.

In memoriam Hugo Lejon

Het natuurbehoud en de milieubescherming in Klein-Brabant, de Rupelstreek en ver daar buiten heeft een pionier 
verloren.  

Als architect-stedenbouwkundige en lid van de Commissie voor Monumenten en Landschappen heeft hij getracht 
de ontspoorde ruimtelijke ordening terug op de rails te krijgen. Dat is slechts ten dele gelukt zoals we heden kun-
nen vaststellen.
Tijdens de acties tegen de stortbaronnen die vele kleiputten met afval vulden en zorgden voor de gipsbergen ver-
vulde hij een belangrijke rol dankzij zijn enorme dossierkennis. Dat was ook zo bij de redding van het noordelijk en 
zuidelijk eiland. De inzet van Hugo, als eenzame ridder,  om al sinds de jaren 60 de gevolgen van de productie as-
bestmaterialen steeds opnieuw aan te klagen heeft uiteindelijk geleid tot het verbod van asbest in de bouw.  Dat is 
ongetwijfeld zijn grootste verdienste en redt elke dag mensenlevens.
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Het mag gezegd worden: koraalzwammen zijn door-
gaans een streling voor het oog. We spreken over 
één van de meest spectaculaire koraalzwam-achtige 
paddenstoelen, die sinds kort veel moeite doet om 
van haar status ‘zeer zeldzaam’ af te geraken. Heug-
lijk nieuws voor mycologen en natuurfotografen dus.

De eerste vondst van de Kroontjesknots-
zwam (Artomyces pyxidatus) voor Vlaande-
ren dateert van 2002 aan de Hoge Blekker 
in Koksijde. Sindsdien verspreidde de soort 
zich geleidelijk naar andere plekken in 
Vlaanderen. Al die jaren bleef de soort bij-
zonder zeldzaam maar na de trage opmars 
lijkt hij eindelijk sinds 2010 vaste voet aan 
de grond te krijgen. Intussen werd hij in alle 
Vlaamse provincies gevonden.

Bij de eerste vondst in de duinen stelde 
het vrij kleine exemplaar van de Kroontjes-
knotszwam plaatselijke mycologen voor 
determinatieproblemen. De soort ontbreekt 
namelijk in de courant gebruikte zwammen-
literatuur en lijkt enigszins op de Rechte 
koraalzwam. Die groeit eveneens op dood 
hout en heeft ook rechtopstaande, ranke 
vertakkingen. De Rechte koraalzwam is ech-
ter niet zo wit en vaak kleiner dan de Kroon-
tjesknotszwam. Vooral de structuur aan de uiteinden 
van de vertakkingen verschilt: daar vind je de ‘kroon-
tjes’ van de Kroontjesknotszwam, die ontbreken bij de 
veel algemenere Rechte koraalzwam.

In Klein-Brabant werden er ondertussen 8 vindplaat-
sen gemeld. Op de website www.waarnemingen.be 
werden verschillende exemplaren van de Kroontjes-
knotszwam ‘ontmaskerd’ nadat ze waren ingevoerd 
als Rechte koraalzwam of koraalzwam spec. Dat was 
ook het geval voor de exemplaren in mijn tuin, groei-
end op liggende ontschorste stammetjes van Haag-
beuk, die ik als zodanig ook in 2019 ingegeven had. 
Pas bij nazicht in 2020, na het lezen van een artikel 
over deze soort, en nadere inspectie van de zich intus-
sen opnieuw ontwikkelende zwammen, kwam hun 
ware aard naar boven.

In Nederland werd de soort pas in 2007 ontdekt maar 
foto’s uit 2004 tonen aan dat de soort toen al in Ne-
derland voorkwam. Voor één keer waren de Vlamin-
gen de Nederlanders voor en koos Vlaanderen voor 
de Nederlandse naam Kroontjesknotszwam. Zoals de 
literatuur voorschrijft, wordt de Kroontjesknotszwam 

ook in Vlaanderen steeds gevonden op dood hout van 
abeel, wilg of populier. Behalve in mijn tuin dus …

Dat de opmars van de Kroontjesknotszwam in Vlaan-
deren mooi werd gedocumenteerd, is niet alleen het 
gevolg van het opvallende uiterlijk van de zwam, maar 
ook door het feit dat deze paddenstoel met zekerheid 
te determineren is op basis van foto’s alleen. Die vlie-
ger gaat voor tal van zwammensoorten niet op. 

Over de plaats van de Kroontjesknotszwam in de sy-
stematiek wordt al decennia lang gediscussieerd. De 
gelijkenis met een koraalzwam staat op zich immers 
niet garant voor een nauwe verwantschap. Moleculair 
onderzoek toonde de voorbije jaren ‘tot vervelens 

 (Ronny Segers)

Kroontjesknotszwam in opmars
Ronny Segers
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toe’ aan dat zelfs de klassieke indeling in plaatjes-
zwammen, gaatjeszwammen en korstzwammen niet 
altijd de meest correcte verwantschappen weerspie-
gelt, integendeel zelfs. De Kroontjesknotszwam is dan 
ook niet echt verwant met koraalzwammen. Maar 
daarover was men het op basis van microscopische 
kenmerken halverwege de twintigste eeuw al eens. 
Achtereenvolgens werd de soort dan ondergebracht 
bij de knotszwammen, de pruikzwammen en in een 
eigen, aparte familie. Al in 1976 kwam de Nederlandse 
mycoloog Maas Geesteranus tot de conclusie dat de 
Kroontjesknotszwam samen met de plaatjeszwam-
achtige Zaagplaten tot de Oorlepelzwamfamilie (Au-

riscalpiaceae) moest behoren. En ondanks (of eerder: 
dankzij) alle moleculair onderzoek houdt die conclusie 
nog steeds stand.

Als toemaatje kan ik nog meegeven dat ik deze soort 
blijkbaar ook gefotografeerd heb tijdens het afdelings-
weekend aan Lac du Der in 2016.De foto heeft zelfs 
een tijdje op mijn bureaublad gestaaan ...

(naar: Wim Veraghtert & Roosmarijn Steeman - Na-
tuurpunt Studie)

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. 
Van elke aankoop die je doet vloeit er een percentje naar Natuurpunt Klein-Brabant; een gemakkelijkere 
manier om ons te steunen is moeilijk denkbaar! Dit leverde onze afdeling intussen al 637 euro op !
Tip: zet www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant bij je favorieten.

Ravage langs de Lippelose beek in Mar-
selaer

Wandelaars die recent Marselaer bezoch-
ten vanuit Lippelo zullen het al gemerkt 
hebben : bij werkzaamheden langs de Lip-
pelose Beek/Vliet in de loop van decem-
ber werd in het erkend natuurreservaat 
‘Marselaer’ een brede strook langs de 
beek ontbost/ontstruweeld en wat later 
ook gefreesd.

Daarbij werden in het erkende reservaat mooie, oude 
struwelen met vlier, wilgen, olm, kardinaalsmuts… 
met de kraan uitgetrokken en op stapels gelegd. De 
struwelen bevonden zich in de mooiste meanders van 
de beek en hadden een hoge natuurwaarde (insec-
ten: iepenpage, weidebeekjuffer... epifytische mos-
sen...).
Ook werd er met de kraan over recente aanplantin-
gen gereden en werd nadien nog eens geklepeld, 
soms tot op ruime afstand van de beek.
Momenteel biedt dit een trieste aanblik, en dit langs 
het zeer druk bezochte wandelpad door het reser-

vaat. Natuurpunt kreeg hierover dan ook veel vragen 
en commentaar van wandelaars en kaartte de zaak 
aan bij de waterloopbeheerder (VMM). 

Intussen kregen we van de (nieuwe) regiobeheerder 
van VMM volgend bericht:
“Ik betreur ten zeerste wat er daar is gebeurd, maar 
dat brengt de vegetatie natuurlijk niet terug…
Ik kan enkel beloven dat we dit niet meer zullen 
laten gebeuren, en al zeker niet zonder voorafgaand 
overleg.”

Wordt opgevolgd !
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Er zijn in de Sint-Pietersburcht nog 
een twintigtal mezennestkasten in 
voorraad.
 
Ze zijn allen uit duurzaam materiaal en de laatste 
jaren hebben veel mensen met
een wat grotere tuin last van eikenprocessie-
rupsen en openbare besturen nemen zelf het 
initiatief om er overal op te hangen.
1 mezenjong kan tot 900 rupsjes verwerken !
 
De verkoopprijs bedraagt 12€.
Sylvain Verbruggen bezorgt ze aan huis of men 
kan ze ook bij hem thuis afhalen 
(mail: sylvain.verbruggen@skynet.be).

Vernieuwde website

Luc P., Dries en Diederik maakten gebruik van de 
extra tijd thuis om een volledig nieuwe website te 
maken, gebaseerd op een platform dat door het NP 
secretariaat werd ontwikkeld ten behoeve van de 
afdelingen : 
www.natuurpunt.be/klein-brabant. 

Op de website van de afdeling is de essentiële infor-
matie over de afdelingswerking en onze belangrijk-
ste natuurgebieden te vinden. Nieuw op de website 
is ook een schaalbaar GIS kaartje met de locatie 
van onze reservaten.  
Luc Peeters blijft onze webmaster.   

Oproep stropers

Op maandag 28 december rond 11:45 u werd werd volgens getuigen in het Arboretum van Puurs (Overheide)  
gejaagd. Laat het duidelijk zijn dat dit een volledig jachtvrij erkend natuurreservaat is, en niet vrij toegankelijk 
In het verleden werd ons dit ook al een aantal keren gemeld. Volgens onze informatie gaat het wellicht om een 
lokale jagersgroep die zich zonder enige scrupules op andermans eigendom begeeft om toch maar dat laatste 
fazantje te kunnen bemachtigen. 
Wie enig signalement van deze jagers heeft op de dag van de feiten, of de nummerplaten van hun wagens, 
gelieve deze informatie te melden op natuur.klein-brabant@telenet.be. We nemen dan contact met u op. In 
dergelijke gevallen doen wij altijd aangifte bij Natuuurinspectie en Politiezone Klein-Brabant.
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Thuis in eigen streek
Cis Peeters

Wij mogen van geluk spreken dat er in Klein-Brabant 
nog redelijk wat interessante, boeiende, authentieke 
natuur te beleven valt. Zeker nu door de pandemie zo-
vele beperkende maatregelen worden opgelegd, zijn 
we min of meer gekluisterd aan de eigen streek.

Maar juist daardoor ontdekken we  bijzondere hoek-
jes en kanten en zelfs bossen, waterplekken, land-
schappelijke omgevingen waar we voordien amper 
het bestaan van kenden of waar we in lange tijd niet 
meer op bezoek zijn geweest.  Wandelaars, joggers, 
fietsers, natuurwaarnemers, … ieder op zijn manier 
geniet van die typische Klein-Brabantse natuur en 
landschap. De herfst, de intrede van de winter gaat 
zijn gang en daar kunnen wij alleen maar in bewonde-
ring naar kijken, van genieten.

Vooral in deze merkwaardige tijd van klimaatveran-
dering is het belangrijk  bossen, landschappen met al 
hun diverse natuurelementen die er nog zijn te koes-
teren, goed te beheren. We kunnen onze levensstijl 
aanpassen aan het ritme van de aarde, aan haar her-
stelvermogen, aan haar natuurgetrouwe duurzaam-
heid. Met onze afdeling van Natuurpunt hebben we 
een stevig gewaardeerd imago opgebouwd om ook in 
de toekomst natuurbescherming als belangrijke taak 
te blijven opnemen en waar mogelijk uit te breiden.

Er blijft wel nog flink wat ‘mentaliteitsverbeterings-
werk’ te verrichten ook al heeft Natuurpunt de voor-
bije decennia broekbossen, zeldzame landschappen, 
beekvalleien en schorren aangekocht of in beheer 
gekregen. Toch blijft een groot deel van de groene zo-
nes in de regio nog steeds privé bezit. Meestal is dat 
ook gekoppeld aan een  jachtgroep en aan een wild-
beheerseenheid. Jammer genoeg worden in sommige 
van die jachtgebieden nog steeds eenden en fazanten 
uitgezet, ofschoon dit verboden is. 
Zo’n plotse uitzet heeft vooral een negatieve impact 
op de reeds aanwezige fauna en flora. Omdat het hier 

gaat over bijna handtamme dieren hebben ze een 
negatieve invloed op de biodiversiteit omdat ze bijv. 
de oevers van de wielen kaalvreten en vertrappelen 
en ze belanden zelfs in buurttuinen. 
Ook het vergiftigen en wegjagen van roofvogels 
en vangen van zeldzame knaagdieren gebeurt nog 
steeds in sommige jachtgebieden het ganse jaar door. 
Soms laat de jachtrechthouder plaatselijke opzichters 
met hun stroperspraktijken begaan. Stel je voor: zelfs 
futen, houtsnippen, eekhoorns zijn niet in veilige 
handen bij deze lieden! Het is belangrijk om deze 
negatieve mentaliteit te keren en te evolueren naar 
echt natuurbeheer, zodat dit storend gedrag eindelijk 
stopt. 

Het maatschappelijk draagvlak groeit ten bate van 
een eerlijk natuurbeheer waarbij ook de dieren be-
schermd worden die in deze regio zich spontaan ver-
plaatsen van het ene gebied naar het andere. Denk 
aan de bever, aan de boom- en steenmarter, mogelijk 
is de otter op komst! Dieren kennen geen grenzen 
in de wilde natuur, in hun zoektocht naar een nieuw 
te verwerven habitat. Wat voor zin heeft het om de 
komst van de marter toe te juichen en te optimaal 
op te volgen, wanneer in hetzelfde of in het naburig 
gebied diezelfde dieren worden gevangen of afge-
schoten !? 

Af en toe wordt er proces-verbaal opgesteld en een 
tijdelijk verbod van jacht uitgevaardigd, maar na korte 
tijd hernemen de dieronvriendelijke praktijken in 
deze hermetisch afgesloten privé-terreinen. Er moet 
dus duidelijk meer en beter toezicht worden georga-
niseerd en het niet langer overlaten aan anonieme 

‘klokkenluiders’! 
Een goede samenwerking tussen natuurbeheer- en 
wildbeheerverenigingen moet mogelijk zijn, in over-
leg met de Natuurinspectie van het Agentschap Na-
tuur en Bos. 
(foto: een ‘drukke’ veldweg - Herwig Mees)
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Hazen
Joost Reyniers

Ik heb altijd al een boontje gehad voor hazen: een 
van de weinige wilde zoogdieren in onze streken die 
zich makkelijk laten zien, en toch hebben ze iets ge-
heimzinnigs. Uit het leven van de haas…

Hazen en wilde konijnen lijken veel op elkaar. Vol-
wassen hazen zijn echter groter en forser, hebben 
grotere poten en langere oren met een zwarte punt, 
‘lepels’. De haas houdt zijn staart tijdens het lopen 
vaak omlaag of horizontaal, waardoor alleen de 
zwarte bovenzijde zichtbaar is. Niet het witte ‘wip-
staartje’ van het konijn.

Leefwijze en voedsel 
De haas heeft een voorkeur voor kleinschalig gras-
land en open veld maar komt ook wel voor in open 
bos, heide en schorren. Hazen zijn overwegend in de 
vooravond en ‘s nachts actief, in de zomer ook wel 
in de schemering en overdag. Overdag rust de haas 
doorgaans uit in zijn leger. Hazen zijn zwijgzaam, in 
nood kunnen ze echter een hoog gegil laten horen.

Hazen bewonen geen holen zoals konijnen dat doen. 
Ze maken legers (ondiepe kuiltjes) in ruigten en on-
der bramen en struiken. Ook in hoog gras of tussen 
de kluiten van een geploegde akker vind je 
hazenlegers. Deze legers zijn circa 10 cm 
diep en 25 cm lang. Hazen liggen met hun 
achterlijf in het diepste deel.
Hazen leven meestal solitair, hebben hun 
vaste plaatsen, maar hebben geen territo-
rium. Ze foerageren vaak in groep, en er is 
geen duidelijke hiërarchie. Wie geschikte, 
kruidenrijke graslanden afspeurt, vindt 
soms losse groepjes hazen, ze houden 
‘oogcontact’ met de hazen in de buurt.

De haas kan een snelheid van 65 km/uur 
bereiken en –in rustiger tempo- vele kilo-
meters per nacht afleggen. Full speed, in 
sprongengalop, bedraagt de paslengte van 
een haas tot wel 3,5 meter, daarbij wor-
den de achtervoeten ver voor de voorvoe-
ten geplaatst. Opvallend aan een vluch-
tende haas is dat hij ineens 90 graden van 
richting verandert (het ‘haken slaan’) om 
aan het gevaar te ontsnappen. Ze kunnen 
over grachten springen en zwemmen ook goed. Ha-
zen volgen in de sneeuw soms hun eigen spoor weer 

terug, hierdoor lijkt het of het spoor ‘doodloopt’.

Hazen eten grassen, kruiden en akkergewassen zoals 
graan, maïs en klaver. Ze kunnen schade veroorzaken 
aan tuinbouwgewassen zoals jonge koolplantjes. 
Door hun knaaggedrag worden ze net als konijnen 
tot de ‘kleine grazers’ gerekend en hebben ze een 
grote invloed op de vegetatie. Ook jonge aanplant 
van boompjes dient beschermd te worden tegen 
vraatschade. Vraatsporen van hazen en konijnen zijn 
niet van elkaar te onderscheiden, behalve dat de 
reikwijdte (in de hoogte) hoger is dan die van een 
konijn. 
 
Voortplanting 
In het voorjaar lopen soms meerdere hazen op een 
rij achter elkaar door het veld. Het voorste dier is 
meestal een loopse moerhaas (vrouwtje) met enkele 
rammen (mannetjes) die achter haar aanzitten.  In 
de paartijd of rammeltijd vechten hazen soms hevig 
waarbij ze als kickboksers tegenover elkaar staan en 
flinke klappen en stampen uitdelen. Het kan daarbij 
gaan om mannen die om een vrouwelijke haas vech-
ten, maar ook om een vrouwtje dat het mannetje 
van zich af houdt.

Waarnemingen van  hazen in de streek
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De paartijd begint rond eind januari en duurt tot 
augustus-september. Na een draagtijd van ongeveer 
zes weken worden per worp meestal 2 tot 5 jongen 
geboren.  Van maart tot oktober worden zo één tot 
drie nesten jonge haasjes geboren. Gemiddeld krijgt 
een haas elf jongen per jaar. 
De jongen worden in een open nest geboren. Pas-
geboren haasjes zijn volledig behaard en hebben de 
ogen open, in tegenstelling tot de hulpeloze, blinde 
jongen van konijnen. Al na één of enkele dagen ver-
laten de haasjes de geboorteplek. Ze komen daar 
echter elke dag, 
drie kwartier na 
zonsondergang, 
weer terug. De 
moeder keert te-
rug om te zogen, 
totdat de haasjes 
ongeveer een 
maand oud zijn. 
Vind je ergens 
een jong haasje, 
laat het dan met 
rust, de moeder 
komt het beestje 
nog elke avond 
voeden.
De sterfte onder 
jonge hazen is 
hoog. Van de jon-
gen van een moer 
blijven er aan het eind van het seizoen vaak maar 
twee tot vier in leven.

Bedreiging 
Belangrijke doodsoorzaken van hazen zijn ziekten 
(virusziekten VHS en EBHS - European Brown Hare 
Syndrome), het verkeer, landbouwmachines en de 
jacht.  Waarschijnlijk is er ook in onze streek illegale, 
nachtelijke stroperij op haas. 

Net als de mens krijgen hazen dus af te rekenen 
met virussen. Afgelopen zomer waren er her en der 
dode hazen te vinden in Klein-Brabant. Het feit dat 
er momenteel weinig hazen te zien zijn kan te wijten 
zijn aan een ziekte-uitbraak. Het virus RHDV-2 is een 
subtype van het virus dat het viraal hemorrhagisch 
syndroom (VHS) bij konijnen veroorzaakt. De konij-
nenstand kan sterk te lijden hebben van dit virus. 
Konijnen lijken daarvan vrij plots te sterven, ze vallen 
bijna letterlijk om, als het ware met het gras nog in 
de bek: een beeld dat past bij VHS. Meer nog dan 

myxomatose - de andere konijnenziekte - beïnvloedt 
dit virus momenteel de konijnenstand. Dit virustype 
kan soms ook overgaan op hazen, maar niet op de 
mens.
Anders is dat met Tularemie of hazenpest (EBHS). 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie 
Yersinia tularensis en kan bij veel verschillende dier-
soorten voorkomen. Vooral hazen en knaagdieren 
zijn gevoelig aan deze bacterie, maar ook de mens 
kan de ziekte oplopen.  Sterfte door ‘hazenpest’ 
onder Europese hazen wordt het meest gezien in de 

koude en natte seizoenen. 

Vanwege de intensivering 
en schaalvergroting van 
de landbouw gaat de ha-
zenstand al langer achter-
uit. Maaien, ploegen en 
frezen kan sterfte onder 
jongen veroorzaken. Sterf-
te door maaimachines kan 
worden voorkomen door 
de hazen te alarmeren 
met behulp van ‘wildred-
ders’ aan de zijkanten van 
de machines. Door schaal-
vergroting treedt ook een 
verlies aan schuilplaatsen 
en voedsel op: een land-
schap met grote maïsak-
kers biedt aan hazen nu 

eenmaal minder voedsel dan weiden met klavers en 
paardenbloemen.

In Nederland verscheen eind 2020 een nieuwe rode 
lijst van de Nederlandse zoogdieren. Wat opzien 
baarde was dat konijn en haas beide als ‘gevoelig’ op 
de rode lijst terechtgekomen zijn. Nederlands jagers 
reageerden ontstemd, maar objectief gezien gaan 
beide soorten erop achteruit.

In Klein-Brabant komt de haas nog goed verspreid 
voor. De hoogste dichtheden zijn te vinden in gras-
landgebieden. Dat ze enkel in het open veld voor-
komt is echter een misvatting. Zeker in de winter ver-
blijven veel hazen in bossen. Mogelijk wanen ze zich 
daar veiliger dan in het in de winter ‘kale’ landbouw-
gebied. Ons onderzoek met wildcamera’s leert dat er 
zelfs hazen in de schorren van de Schelde leven.
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Afgelopen herfst was de trektelpost op het Noordelijk 
Eiland regelmatig bemand. Luc De Wit telde regelma-
tig vanaf het balkon in de Kloosterstraat in Bornem, 
uitkijkend over het Graafschap. De resultaten van de 
trektellingen op deze 2 locaties vind je terug op www.
trektellen.nl. 

Wie watervogels wil zien kan in onze streek in Wintam 
terecht. Door de warme droge zomer was de water-
stand er ook in de herfst nog zeer laag, wat een in-
vloed had op de aantallen watervogels. Dat was de re-
den waarom de traditionele kleine zwanen er dit jaar 
maar eventjes zijn komen piepen, met 2 ex op 1.12 en 
4 ex op 2.12.2020 (DKE, ESJ). Op 18.10 en 19.10.2020 
verbleven 3 casarca’s op het Noordelijk Eiland. Een 
mannetje grote zaagbek werd op 29.11.2020 op het 
Noordelijk Eiland gezien (SAG).
Vooral op 15.10.2020 was er intense trek van kolgan-
zen over onze streek, met zelfs 634 ex over het Noor-

delijk Eiland (DKK).  

Op 4.10.2020 vloog er een zwarte ooievaar over de 
Vitsdam (JVW).
Op 18.10.2020 rustte een kleine jager in Wintam 
(meerdere waarnemers). Tussen de talrijke zilver-
meeuwen op de Rupel en aan het afvalbedrijf Renewi 
verbleven minstens 2 geelpootmeeuwen (DKK, COE, 
VER). Ook de Pontische meeuw is een soort die te 
zoeken is tussen de zilvermeeuwen, op 4.01.2020 
werden 8 Pontische meeuwen waargenomen in de 
Kanaalzone in Ruisbroek (VER).

Overtrekkende goudplevieren werden gezien van 1.11 

tot 14.11.2020; met op 1.11.2020, 25 ex over Liezele 
(MEP) en op 8.11.2020, 35 ex over het Noordelijk Ei-
land (DKK). 
Er waren 11 waarnemingen van houtsnippen, deze 
goed gecamoufleerde soort wordt vooral per ongeluk 
opgejaagd als je in het bos afwijkt van de paden. Ook 
in de wilgenbossen van de Scheldeschorren zitten in 
het najaar en winter vaak houtsnippen.
Er waren dit najaar in Oppuurs, Bornem, Liezele, Hin-
gene en Mariekerke 9 waarnemingen van kerkuilen 
(REJ, SCD, VDH, DKB), meestal in de buurt van geken-
de nestplaatsen (in onze streek kunnen jaarlijks heel 

Vogelwaarnemingen herfst 
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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wat jongen geringd worden). 
Op 5.11.2020 vloog een velduil over het Noordelijk 
Eiland (CRB).
In de omgeving van Lippelobos werd enkele keren 
een oehoe gezien en gehoord (MEL). Gezien de 
onverwachte toename van het aantal broedende 
oehoes in Vlaanderen wordt het ook in onze streek 
uitkijken naar een eerste broedgeval van deze mach-
tige uil. Belangrijke voorwaarde is dat de oehoe als 
broedvogel heel verstoringsgevoelig is en enkel lijkt te 
broeden in publiek ontoegankelijke gebieden.

Een wijfje blauwe kiekendief vloog op 7.11.2020 
over het Noordelijk Eiland (BOK, DKK, VAW), van de 
bruine kiekendief waren er 6 waarnemingen (MEN, 
DEK, MEP, HEF, LEJ). 15.10.2020 was een uitstekende 
trekdag voor buizerd, met 266 ex over het Noordelijk 
Eiland (DKK). De rode wouw werd 3 maal gezien: op 
15.10.2020 en 22.10.2020 over het Noordelijk Eiland 
(DKK, BOK) en op 18.10.2020 over Bornem (MEH). 

Op 18.10.2020 trok een smelleken over het Noorde-
lijk Eiland (DKK, BOK) en op 27.12.2020 werd er een 
gezien op de Pandgatheide in Oppuurs (LEY).

Al van in het najaar houdt het koppel slechtvalken 
de wacht op de toren van de kerk van Sint-Amands 
(HUJ). 
Op 9.01.2021 vloog een zeearend over het Noorde-
lijk Eiland, de dagen erna was de vogel opnieuw in 
het gebied te zien (meerdere waarnemers). De vogel 
werd ook in de polder van Kruibeke gezien.

Er waren niet minder dan 64 meldingen van ijsvogels 
(vele waarnemers).
De middelste bonte specht werd 11 maal waarge-
nomen in Lippelo, maar was ook aanwezig in de 
Schellandpolder in Hingene, met 3 waarnemingen 
(REJ, DWL, BOK, ALK). De zwarte specht werd 12 keer 
gehoord in Marselaer; Lippelobos en de vallei van de 
Lippelose Beek en (meerdere waarnemers). 
Boomleeuweriken zijn tijdens de trek geen onge-
wone verschijning. De soort lijkt echter ook in kleine 
groepjes te overwinteren in onze streek: 12.12.2020 

minstens 2 ex foeragerend op een akker op Nijven 
in Oppuurs en op 28.12.2020 5 ex opvliegend te 
Liezele (REJ). Baardmannetjes werden op 16, 17 en 
18.10.2020 waargenomen bij het Noordelijk Eiland 
en in de Scheldeschorren aan de Notelaer, met een 
maximum van 6 ex (DKK, BOK, REJ). 

Roeken worden als overwinteraar steeds zeldzamer 
in onze streek, ook de aantallen die geteld worden op 
de trektellingen lopen terug. Op de trektelpost van 
Wintam bedroeg het dagmaximum (op 31.10.2020) 
slechts 17 roeken. 
De cetti’s zanger werd 71 keer gemeld, vooral in de 
Schelde- en Rupelschorren, maar ook in de Schelde-
polders zijn er steeds meer zangposten. Opmerkelijk 
is dat deze insecteneter ook in herfst en winter zijn 

explosieve zang laat horen. 
In de Polder van Bree in Ruisbroek werd op 
29.10.2020 een pallas boszanger opgemerkt (MEP), 
dit is een Siberische gast die in het najaar soms mee 
optrekt in groepjes (vuur)goudhaantjes.

Op 3.11.2020 vloog nog een late boerenzwaluw op 
de Briel in Weert (DBJ).
Er lijken maar weinig goudvinken te overwinteren in 
de streek deze winter, met slechts 2 waarnemingen: 
2 ex in de Schellandpolder in Hingene op 13.12.2020 
en 1 ex roepend in de Molenbeekvallei in Liezele op 
25.12.2020 (REJ). Appelvinken op doortrek werden 
6 keer gemeld, met een maximum van 3 vogels op 
25.10.2020 op de Briel in Weert (REJ).

Een mooie groep putters voedde zich met distels op 
het Zuidelijk Eiland, met 118 ex op 5.12.2020 (VBR). 

“Vorige maandag werd ik iets na 6.30 uur wakker, ik 
hoorde de Oehoe die duidelijk korter bij zat dan ge-
woonlijk, vlug naar het vensterraam , vandaar kon ik 
horen dat het geluid niet van de kant van Lippelobos 
kwam maar vanuit onze achtertuin, vlug naar beneden 
en in alle stilte en zonder het licht aan te steken buiten 
maar het beest liet zich niet meer horen of zien.” (Luc 
Meert)



18

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ januari-februari-maart  2021

We blijven belangrijke aankopen realiseren, o.a. in de Molenbeekvallei. 
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.

Er waren 5 waarnemingen van barmsijzen, met 9 
ex op het Noordelijk Eiland op 22.10.2020 als maxi-
mum (MEH); 2 maal ging het om kleine barmsijs, 3 
maal werd de soort niet bepaald.

In de velden in de omgeving van de Platte Heeg-
tstraat (Bornem) riep op 17.12.2020 een grauwe 
gors (MEH). 
De vorige waarneming van grauwe gors in Klein-

Brabant dateert al van 2003. De soort broedde 
vroeger in de open velden tussen Oppuurs en Bor-

nem. De waarneming gebeurde dus in het oude 
broedgebied van de soort. In die omgeving zijn 
door landbouwers verschillende akkerranden en 
groenbemesters ingezaaid. Mooi om te zien dat 
akkervogels, waaronder ook troepjes veldleeuweri-
ken, die maatregelen wel weten te waarderen.

 
Waarnemers waren ondermeer: Albrecht Karel 
(ALK), Boey Karel (BOK), Claes Erwin (CLE), Core-
mans Elie (COE), Crombez Brigitte (CRB), De Bruyn 
Joppe (DBJ), De Keersmaecker Erik (DKE), De 
Keersmaecker Kris (DKK), Dellette Kristel (DEK), De 
Smet Koen (DSK), De Wit Luc (DWL), Escobar Jaime 
(ESJ), Grolus Koen (GRK), Hermans Francis (HEF), 
Huylebroeck Johan (HUJ), Ledeganck Jan (LEJ), 
Lenaerts Yves (LEY), Meert Luc (MEL), Mees Paul 
(MEP), Meeus Nils (MEN), Sallaerts Gaston (SAG), 
Schowanek Diederik (SCD), Reyniers Joost (REJ), 
Van Assche Wouter (VAW), Van Balen Rudy (VBR), 
Van Doorslaer Hugo (VDH), Van Wesemael John 
(JVW), Vermeiren Patrick (VEP), Vermeylen Robin 
(VER).

Foto’s:  Putter (Diederik Schowanek), Goudplevier 
(Ronny Segers), Zwarte ooievaar (John Van Wese-
mael),  Zwarte wouw (Luc Meert)



19

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ januari-februari-maart  2021

Activiteiten
Door Corona -maatregelen kunnen we nog geen groepsactiviteiten aanbieden 

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.

Van zodra er terug mogelijkheden zijn, wordt dit via www.natuurpunt.be/klein-brabant, www.facebook.
com/natuurpunt.brabant en de e-maillijst gecommuniceerd.

Ondertussen wensen we je toch vele aangename momenten in de natuur rond ‘je 
kot’ of wat verder weg. 

Wil je daar iets over kwijt voor het volgende tijdschrift, of heb je er een leuke foto 
van, stuur dan zeker een mail naar redactie.npkb@gmail.com

ANKONA ONTMOETINGSDAG  13-2-2021

Het vertrouwde recept met de inspirerende sprekers krijgt dit jaar door de Coronamaatregelen een digitaal 
jasje. Omwille van deze digitale editie wordt het gekende dagprogramma aangepast. Er wacht je een inspi-
rerende namiddag met wervende voordrachten.

Programma
 
13u00 - 13u20:  Inbellen
13u20 - 13u30:  Inleiding - Jan De Haes, gedeputeerde leefmilieu provincie Antwerpen
13u30 - 14u30:  Otter: trends, verspreiding, aandachtspunten - Hans Deschryver (ANB) en Michiel Cornelis
14u30 - 15u15:  Roofvogels in de provincie Antwerpen: trends, verspreiding, aandachtspunten - Manu De 
Hauwere, FIR
15u15 - 15u30:  Pauze
15u30 - 16u15:  Kleine bosjes, van groot belang! - Kris Verheyen en Pieter De Frenne, KUL
16u15 - 17u00:  Het leven beleven; van natuurstudie tot nieuwe verhouding tegenover biodiversiteit - Hans 
Van Dyck, UCL

Praktisch
 
• Inschrijven is mogelijk via www.provincieantwerpen.be/ankona
• Prijs: deelname is gratis
Organisatie: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) in samenwerking met UA-departement Biolo-
gie / Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE)



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.


