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Editoriaal 

De reeënsprong van de Schooren

Toen we in februari een aanplanting deden op een perceel in de Schooren van Sint-Amands (het gebied 
tussen de Dam en de Steenovens) troffen we er bij aankomst een groepje reeën aan. Ze waren niet eens 
erg schuw. Een ree tegenkomen is toch altijd een bijzondere ervaring! 

Het momenteel braakliggend stuk aan de Kapellelaan is met zijn afwisseling van kruiden, bramen, riet 
en wat struikgewas blijkbaar erg in trek bij deze kleine hertjes, want de volgende weken kon ik ditzelfde 
groepje - een ‘sprong’ in het jargon - nog regelmatig spotten.  Vanop de hoogte van de Kapellelaan en de 
Molendreef heb je een prima overzicht op de polder. De dieren staan vaak ergens veilig achteraan, maar ze 
zijn passage van mensen en auto’s wel wat gewoon.  Met een geoefend oog en wat geduld vind je ze wel!  

De voorbije jaren is het aantal reeën in Vlaanderen sterk gestegen, en dat geldt zeker voor Klein-Brabant.  
Het is een van onze ‘big five’ en we proberen met ons beheer en door het aaneensluiten van percelen hun 
kansen nog te verbeteren. De beste periode om reetjes te observeren is de herfst/winter.  Er is dan minder 
beschutting en ze groeperen zich in een zogenaamde ‘wintersprong’, een mix van reebokken en -geiten. 

Als de jongen geboren worden (mei-juni), en in de daaropvolgende zomer, leven de geslachten gescheiden.   
Het beste moment om reetjes te spotten is bij het krieken van de dag, of tegen zonsondergang.  Overdag 
ben je er meestal aan voor de moeite, ze liggen dan ergens verscholen te herkauwen. 

Andere locaties in Klein-Brabant met een goede kans om een ree te treffen zijn o.a. het Graafschap en  
Weert, de Polders van Hingene, het Spierbroek, Coolhem, het Moer en Marselaer.  

Veel plezier bij jouw safari in eigen streek!

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB
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Meer drasland voor Klein-Brabant
Dries Luts, Paul Segers, Herwig Mees, Koen Grolus

Voor Klein-Brabant hebben we twee Blue Deal sub-
sidiëringsprojecten ingediend in de Vlietvallei samen 
met de gemeente Bornem. Tussen Kerst en Nieuw-
jaar hebben we zo het heuglijke nieuws ontvangen 
dat ze geselecteerd zijn als hefboomproject. Zo kun-
nen we samen met de gemeente Bornem, het regio-
naal landschap Schelde-Durme en de Polder Vliet en 
Zielbeek aan de slag om het Moer te vernatten en 
de waterberging langsheen de Vliet te verbeteren.

De Blue Deal: droogte bestrijden met natte natuur.

De Blue Deal is in 2020 opgezet om droogte in 
Vlaanderen aan te pakken. De laatste jaren moeten 
er in de zomer regelmatig maatregelen genomen 
worden tegen droogte. De huidige problematiek 
is het gevolg van minder neerslag in de zomer 
door klimaatverandering. In de toekomst gaan door 
klimaatverandering langdurige droogtes in de zomer 
alleen maar toenemen in frequentie. Het doel van de 
Blue Deal is om acties te ondernemen die enerzijds de 
gevolgen van de droogte kunnen verminderen en an-
derzijds bijdragen aan het verminderen van de facto-
ren die de droogte in Vlaanderen verergeren. Ook het 
opnieuw aanvullen van de diepere grondwaterlagen is 
zeer belangrijk.

Natte natuur kan hier een belangrijke rol spelen 
omdat deze heel wat water kan bufferen en infiltra-
tie stimuleert. Zo komt dit water in het grondwater 
terecht, verhoogt lokaal de grondwatertafel en blijft 
grondwater langer beschikbaar voor de natuur. Heel 
wat planten en dieren ervaren droogtestress doordat 
in de zomer de grondwatertafel sterk daalt en poelen 
uitdrogen. Hierdoor kunnen planten geen water meer 
opnemen uit de bodem en hebben dieren minder 
plaatsen waar ze kunnen drinken. Poelen zijn heel 
belangrijk voor vogels en waterdieren, als schuilplaats, 
habitat en foerageerplaats. Als deze poelen droogval-
len dreigen waterdieren te verdwijnen en moeten vo-
gels veel verder vliegen om voedsel te vinden. Poelen 
en wateren die wel nog nat blijven komen meer onder 
druk doordat bijvoorbeeld meer vogels van dezelfde 
poel gebruikmaken.

Binnen Vlaanderen is de afgelopen 50 jaar 75% van de 
natte natuur verdwenen en de kwaliteit van de over-
gebleven natte natuur is ook sterk gedaald. De eerste 
oproep van de Blue deal ging daarom op zoek naar 

lokale hefboomprojecten die inzetten op deze natte 
natuur. Op die oproep hebben we samen met de Ge-
meente Bornem geantwoord met een project gericht 
op het herwaarderen van bestaande natte natuur (het 
Moer) en een ander project dat gericht is op het her-
stellen van verdwenen natte natuur (Kelderijbeemd).

De Kelderijbeemd: berging van regenwater.

De Kelderijbeemd is een moerassig grasland geprangd 
tussen de N16, de Vliet en het bedrijventerrein langs 
de Lodderstraat. Het is een belangrijke schakel in het 
natuurverbindingsgebied dat de Vallei van de Vliet 
is. Aan de andere kant van de Vliet kan je binnen de 
grenzen van Puurs het Munckbos en het Sleutelbosje 
vinden. De Kelderijbeemd ligt vlak tegen de huidige 
Vlietdijk en maakt deel uit van de overstromingszone 
van de Vliet. Tot 1976 was er getij op de Vliet en 
overstroomde deze zone regelmatig bij springtij. Het 
perceel is momenteel eigendom van de gemeente 
Bornem. Het project wil de huidige afwatering van 
het perceel aanpassen zodat dit vernat en meer water 
kan opslaan. In de toekomst gaat de afwatering van 
dit grasland en de stroomopwaarts gelegen percelen 
niet meer gebeuren langs de randen van het grasland, 
maar over het grasland zelf. Dit laat toe om het water 
langer op het perceel te houden in plaats van het di-
rect te evacueren naar de randen. 

Om lokaal de waterberging in de beemd te verbeteren 
worden er een aantal poelen gegraven en een schot-
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Kelderijbeemd (gemeente Bornem) - 37.575,00 euro
Moer van Hingene (Natuurpunt) - 20.250,00 euro

 Het Beekje langs de Spuistraat te Eikevliet (Ronny Segers)

balk geplaatst in de monding van de afwateringsgracht 
naar de Vliet. 
Een deel van de beemd wordt verlaagd door afplag-
ging van het grasland. Zo wordt er moeras gecreëerd 
op een deel van het perceel en zal er zelfs in de zomer 
water kunnen blijven staan op het perceel. Verder 
wordt er op het project ook voorzien in het aanplan-
ten van enkele struwelen. Deze struwelen kunnen 
het afstromen van regenwater vertragen en de infil-
tratie van water in de bodem bevorderen. Door het 
vertraagd afstromen van het water doorheen het 
grasland, komt dit water later in de Vliet terecht na de 
hoogwater piek.

In dit gebied zal er ook een synergie kunnen gecre-
eerd worden met de bedrijventerreinen langsheen de 
Lodderstraat. Regenwater van het bedrijventerrein 
zal kunnen afgevoerd worden naar de Kelderijbeemd 
en om daar gebufferd te worden. Dit verlaagt mee de 
kans op lokale overstromingen door hevige regenval 
op de grote verharde oppervlakten van het bedrijven-
terrein. Het water kan dan afgevoerd worden naar het 
natuurgebied in plaats van naar de riolering, waar het 
vermengd wordt met het vuile rioleringswater en on-
nodig het waterzuiveringsstation belast. 

Het Moer: herstel van de waterhuishouding.

Het tweede project is verder stroomafwaarts van de 
Kelderijbeemd langs de Vliet terug te vinden. Het is 
hier de bedoeling om de acute verdroging van het 
Moer aan te pakken. Het Moer is een historisch nat 

gebied dat onder druk staat door veranderingen in 
de lokale waterhuishouding. Het installeren van het 
pompgemaal aan het Zeekanaal op de Vliet heeft 
ervoor gezorgd dat de getijdenwerking op de Vliet 
stopte. Hierdoor stroomt er veel minder water vanuit 
de Vliet het Moer binnen en komen de elzenbroekbos-
sen in het Moer onder druk. Een elzenbroekbos is een 
habitat dat afhankelijk is van een hoge waterstand en 
dat bestand is tegen een overstroming eens om de 
paar jaren. De Elzenbroekbossen in het Moer zijn aan 
het verruigen, onder andere bramen rukken op in het 
gebied. Elzenbroekbos vind je in onze streek ook terug 
in de Oudland- en Schellandpolder waar deze habitat 
hopelijk gaat versterkt worden door de aanleg van het 
SIGMA-gebied.

Het doel is om het Moer terug te vernatten door een 
pomp te installeren, om water vanuit de Vliet naar het 
Moer te pompen. De pomp zou op zonne- of wind-
energie moeten werken. Een gelijkaardige pomp is 
vorig jaar geïnstalleerd in Kalkense Meersen en ook op 
het Noordelijk Eiland is er eentje voorzien. Het over-
pompen van water uit de Vliet naar het Moer op zich, 
is niet voldoende om het Moer te vernatten. Er moet 
ook voor gezorgd worden dat het water daarna min-
der snel terug afwatert naar de Vliet. Hiervoor worden 
een viertal stuwtjes gepland in de afwateringsgracht 
om deze als een natuurlijke waterbuffer te gebruiken. 
Momenteel loopt er reeds een proef door het herstel 
van de schotbalken in het sluisje van het Beekje (de 
waterloop die het westelijk deel van Het Moer ver-
bindt met de Vliet).

De projecten in beide gebieden kaderen in de acties 
van het riviercontract Vliet-Molenbeek en zijn com-
plementair aan het landinrichtingsproject Schelde-
Durme. Verder gaan deze gebieden de Vlietvallei ook 
aantrekkelijker maken voor de Bever en de Otter. In 
het kader van plan otter gaan WWF en ANB ook een 
faunapassage voorzien langs de Vliet ter hoogte van 
de N16. Hierdoor gaan de otter en de bever zich ge-
makkelijker doorheen Vlietvallei en dus ook tussen 
deze twee gebiedjes kunnen bewegen. Naast het po-
tentieel voor otter en bever is Het Moer ook een cru-
ciaal leefgebied voor vleermuizen die overwinteren in 
het fort van Bornem en fort Van Liezele.

Hefboomprojecten: https://omgeving.vlaanderen.
be/blue-deal-lokale-hefboomprojecten-gebiedsont-
wikkeling-met-focus-op-natte-natuur
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Het nieuwe gebied ‘Poortersbossen’ werd al voorge-
steld in het vorige tijdschrift. Intussen hebben de part-
ners niet stil gezeten. 

Natuurpunt heeft enkele brede houtkanten en 
erfgoedbomen aangeplant op het terrein langs de 
Molenbeek. Overbodige draadafsluitingen en afval 
werden verwijderd en enkele knotwilgen kregen een 
onderhoudsbeurt.

ANB heeft al 7 ha nieuw bos omheind en aangeplant, 
aan de overkant van het Fort van Liezele en aan de 
manège op Letterheide. Verdere aanplantingen en 
inrichting worden voorbereid.

Op 27 februari werd dit met ruime persbelangstelling 
ook ter plaatse ondersteund door minister Zuhal De-
mir en burgemeester Koen Van den Heuvel. 

VLM werkt verder aan het land-
inrichtingsproject en uitruiling 
van landbouwgronden. 

De visie voor het erfgoed- en 
natuurbeheerplan van de vallei 
van de Molenbeek en het Fort 
van Liezele (een initiatief van de 
gemeente Puurs-Sint-Amands 
i.s.m. Onroerend erfgoed, Natuur 
en Bos, VLM, Natuurpunt en het 
polderbestuur) wordt afgerond. 
Het erfgoedbeheerplan, waartoe 
het fort, de watermolen en land-
schappelijke elementen zoals het 
Steentje behoren, wordt weldra 
ingediend. 

Het natuurbeheerplan zal eind 
dit jaar door Natuurpunt opge-
nomen worden in de actualisatie 
van het al bestaande natuurbe-
heerplan voor onze reservaatpercelen in Puursbroek, 
Liezelebroek en Laenenbemd, met uitbreiding van de 
recente nieuwe aankopen.

Puurs-Sint-Amands is ondertussen gestart met de 
opmaak van een RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan) om de gewenste (her)bestemmingen in het 
gebied te verankeren. 

De gemeente wil hiermee een aantal terreinen herbe-
stemmen om:

- water meer ruimte te geven 
- meer natuur en bos te creëren 
- landbouw te behouden (met ook omzetting van ge-
pland woonuitbreidingsgebied nabij Winkelveld)

- recreatieve netwerken en extra verbindingen aan te 
leggen voor fietsers, voetgangers, mountainbikers en 
ruiters

- een klein stukje om te zetten i.f.v. uitbreiding van de 
school in Winkelveld

- de kleine recreatiezone (weekendverblijven) ten 
noorden van Walsingen te laten uitdoven. 

Het gebied vormt immers een 
unieke open ruimte tussen de 
woonkernen Puurs, Kalfort en 
Liezele. Er is nauwelijks be-
bouwing aanwezig. Zo is wa-
terberging, bosaanplanting en 
verhoging van de natuurwaar-
den mogelijk. En ontstaat er 
een mooie verbinding tussen 
Park Fort Liezele en Sportpark 
De Schans. Meer ruimte voor 
waterbuffering en infiltratie in 
de Molenbeekvallei betekent 
minder wateroverlast voor 
de dorpskernen. Meer bos is 
goed voor de klimaatdoelstel-
lingen. Zachte recreatie laat 
omwonenden het landschap 
beleven.

Momenteel, nog tot en met 26 april, loopt er een 
publieke raadpleging over de start- en procesnota. Je 
kan alle gegevens (presentatie en infoposters) online 
bekijken op https://www.puurs-sint-amands.be/rup-

De Poortersbossen te Kalfort krijgen vorm
Ronny Segers
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Curieuzeneuzen.

Natuurpunt bundelt de krachten met de UAntwerpen om binnen het ‘Curieu-
zeNeuzen in de Tuin-project’ ook gegevens te verzamelen over waterschaarste, 
droogte en hitte in onze natuurgebieden. Deze gegevens worden, parallel aan het 
tuinproject, verzameld en vervolgens verwerkt in een wetenschappelijke studie 
over de rol die natuurgebieden kunnen opnemen als natuurlijke airconditioning 
voor de menselijke omgeving. Uit de meer dan 51.000-kandidaatmeetpunten, wer-
den 4.400 locaties zorgvuldig uitgekozen. 
Onze afdeling neemt deel met meetpunten in het Spierbroek, Orchis en Liezele-
broek.

poortersbossen. 
Je kan ook een wandeling maken door het gebied, 
waar tijdelijk enkele infoposters opgesteld staan 
langs het parcours. Tijdens de wandeling kan je QR-

codes scannen om jouw suggesties online achter te 
laten.
Opmerkingen kan je ook op papier kwijt in de brie-
venbus aan Vrededaal (naast de kerk van Kalfort).
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In het zanderige deel van Kraaienbroek zijn afgelopen 
maand een aantal Corsicaanse dennen gekapt om 
plaats te maken voor streekeigen loofhout, zoals lijs-
terbes, sporkehout, hazelaar en zomereik.
Ook de eeuwenoude houtwal werd vrijgesteld om een 
betere lichtinval te verzekeren voor de oorspronkelijke 
begroeiing: het inmiddels zeer zeldzaam geworden 
eikenhakhout.

Dood hout is leven. Daarom werden de dennen op 1m 
hoogte afgezaagd, zodat ze tijdens hun langzame afta-
keling voedsel en een onderkomen kunnen verschaf-
fen aan mossen, schimmels, bijen, kevers enzovoort.
Andere bomen werden dan weer geringd, om staand 
dood hout te bekomen. De takken en gevelde stam-
men werden nadien vakkundig opgeruimd door een 
enthousiaste ploeg Bornemse scouts.

De Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricia/mari-
tima) is een snelgroeiende Zuid-Europese naaldboom 
met rechte stam, die om economische redenen veel-
vuldig aangeplant werd op arme zandgrond.
Zijn ecologische waarde is echter gering.
Hij verzuurt de bodem met zijn naalden en belet door 
zijn dichte, weinig licht doorlatende kruin elke onder-
begroeiing, wat resulteert in een donkere, natuurarme 
dennenakker.
Soms worden deze plantages gedeeltelijk behouden 
omdat zij de iconische zwarte specht en enkele andere 
naaldhoutminnende soorten huisvesten, maar in het 
Kraaienbroek zou het bevoordelen van deze vogels 
ten koste gaan van waardevolle, biodiverse biotopen 
en landschappelijk erfgoed.

De inheemse grove den (Pinus sylvestris) was in onze 
streken reeds in de Middeleeuwen uitgestorven. 
Vanaf de 16de eeuw werd hij hier opnieuw gekweekt 
uit zaad dat afkomstig was uit Duitsland.
In de Kempen werd hij vanwege de vraag naar stut-
hout voor de mijnen eind 19de, begin 20ste eeuw 
massaal aangeplant op voormalige heideterreinen. In 
Klein-Brabant heeft hij nooit enige betekenis gehad.
Enkel voor de productie van vlaggenmasten werden 
ze hier soms aangeplant, vandaar de dialectbenamin-
gen mastebossen en mastetoppen (dennenappels).

Er werden 45 zwarte dennen gekapt langs en op de 
houtwal. Ondertussen hebben de scouts van Bornem 
de takken op hopen gelegd en een vossenburcht ge-
maakt. Alsook stammetjes aan de zonnekant van de 
houtwal gelegd voor de houtbijen. Het dood hout 
blijft grotendeels liggen voor kevers en de zwarte 
specht die de laatste weken dagelijks opgemerkt 
wordt aan het dennenbos en territorium gedrag ver-
toont. Hopelijk met een broedgeval in de buurt. Het 
betreft een jong mannetje dat voor een vrouwtje 
roept en constant trommelt met zijn bek.

De gekapte dennen zijn ondertussen zo goed als vol-
ledig gecompenseerd door aanplant van hazelaar, veel 
sporkehout en lijsterbes.

Dennenkap in het Kraaienbroek
Kris Tersago

(Paul Segers)

(Paul Segers)



9

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ april-mei-juni  2021

Bar winterweer kan de Natuurpuntwerk-
ploeg blijkbaar niet deren. 

Op 8 feburari zijn ze begonnen met riet 
maaien in de schorren van Branst. Met 8 
bosmaaiers gaat zoiets natuurlijk vlot voor-
uit. 
(Luc Peeters)

De Bornemse Jogi-scouts zijn er weer eens 
in geslaagd om ettelijke vuilniszakken ge-
vuld te krijgen met zwerfafval uit de Branst-
se schorren. 
Een mooie actie die ook de vele passerende 
wandelaars. Alvast nogmaals bedankt gas-
ten! 
(Luc Peeters)

Ondertussen staat het eerste bijenhotel van 
ons bijenactieplan in het Hof ter Zielbeek in 
Ruisbroek.

Volgende locaties werden eveneens voor-
opgesteld:
- De nieuwe bloemenweide van de ge-
meente Bornem in de Wateringe te Hin-
gene.
- De Huveneersschool in Hingene
- De LAB-school in Sint-Amands
(Ronny Segers)

Beheerwerken
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Weer of geen weer, de beheerwerken gingen 
door.

Afsluiten van een nieuw reservaatperceel in Kal-
fort tegen quads en andere onverlaten die dwars 

doorheen onze nieuwe aanplantingen rijden ...

Alweer een nieuwe erfgoedboom gaat de grond 
in !

Met hulp van de scouts van Bornem werd een 
perceel in De Schooren te Sint-Amands aange-

plant met 1.360 boompjes (zwarte els, veldiep, 
meidoorn, boswilg Gelderse roos, lijsterbes en 

hazelaar als gevarieerd bos).



11

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ april-mei-juni  2021

Heb jij, beste dierenvriend, al een ontmoeting gehad 
met een vos, één van de grootste zoogdieren in onze 
streek? Zo’n zeldzame ontmoeting meestal in de 
vroege ochtend doet je naar adem snakken, geeft een 
wauw gevoel. 

Want een vos is inderdaad een magnifieke verschij-
ning, zo’n 80 cm + 50 cm staart!
Sierlijk, met fluwelen tred beweegt hij zich voort. Hij 
lijkt wel op zijn sokken lichtjes over de bodem te 
zweven. Overal in de omgeving ruik je zijn typisch 
indringende geur. Iedere 100 meter, oeps een pisje of 

‘pekelgeurtje’ tegen een boom, een steen, een struik 
om zijn aanwezigheid te melden, om zijn territorium 
af te bakenen, tot 12 km² groot. 

Een vos oogt nu eenmaal indrukwekkend: een slank 
pelsen lichaam met lange dikke donzige staart en spit-
se snuit, gedragen door stevige poten. Loopt de vos 
in de zonneschijn, dan wordt hij omfloerst door een 
fel bruinrode glans : hij straalt iets uit van de unieke 
kracht en spitsvondigheid van de levendige natuur. 
Communiceren gebeurt met subtiele geluiden en spe-
cifieke houdingen.

In topconditie is hij een ranke gespierde ‘atleet’ : in 
volle spurt haalt hij een topsnelheid tot 60 km/u. In 
weer en wind, soms in hongersnood weet hij te over-
leven; desnoods dagenlang als een kluizenaar zich 
terugtrekken of eindeloos ronddolen op zoek naar iets 
eetbaars of op tocht naar een nieuwe habitat: een op-
portunist 1e klas, zowel vegetariër als vleeseter.
Zijn staart is extra aandacht waard. Onderschat het 
niet om zo’n flink uit de kluiten gewassen staart netjes 
te houden. Sowieso is de vos trots en fier! Tijdens een 
uitstap mag zijn dik pelzig uiteinde absoluut niet over 
de grond slepen. Jammer genoeg, tijdens de winter 
houdt hij geen langdurige winterslaap. Af en toe moet 
er door slijk of sneeuw geploeterd worden. Dan zie je 
het sleepspoor van de staart tussen de pootafdrukken.

Van levensbelang zijn de gevoelige oren en vooral zijn 
snuit, het topje van de neus moet vochtig blijven. Het 
is zijn richtsnoer want zijn super reukwonder zit er 
achter verstopt. Een niet te onderschatten voordeel 
van geuren is dat ze niet tegen te houden zijn door 
een afspanning.

Het hol met nest in een burcht heeft de vos liefst aan 
de rand van een rustig bos. Want hij houdt van snuis-
teren tussen bomen en struiken, op zoek naar kevers, 
dode dieren en bessen. Evengoed duikt hij op in open 
landschap, langs velden, boerderijen, huizen met tui-
nen, zelfs in parken in steden. 
Tussen mens en vos leeft een haat-liefde verhouding. 
In de vos herkennen wij de sympathieke deugniet die 
ieders hart weet te veroveren. Denk aan de vele fa-
belachtige dierenverhalen waarin Reinaert de Vos een 
hoofdrol speelt.

Nu er jammer genoeg weer een gans jaar op vossen 
mag gejaagd worden, moet hij er voor zorgen dat hij 
niet teveel wordt gezien. De menselijke verstoring 
zorgt voor meer nachtwerk om zelf op jacht te gaan 
en regelmatig van habitat en spoor te wisselen: een 
geboren overlever krijg je niet zomaar te pakken.

Anderzijds is de vos geen bangerik, eerder een moe-
dige, moderne ‘burger’. Hij past zich probleemloos 
aan, overal waar en wanneer hij ergens komt. Met 
uitsterven bedreigd, nee hoor! Als de honger groot is, 
is hij niet kieskeurig. Een snuffel in een composthoop 
of in een afvalberg levert meestal iets interessant lek-
kers op.
De vos waagt zich dicht bij huizen en zoals bekend, 
dan zijn de kippen niet meer veilig. Vooral als vossen 
met mekaar in concurrentie gaan, durft hij over de 
schreef gaan en een voorraad aanleggen, waarmee 
de kippeneigenaar niet akkoord zal zijn. De buit wordt 
verstopt en bij gelegenheid weer opgegraven en ver-
orberd.

Ode aan de vos
Cis Peeters
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Vossenstreken
Cis Peeters

Traditiegetrouw organiseren we elk jaar een afdelingsweekend voor onze leden. In 2020 is het ons niet 
gelukt, we wagen onze kans opnieuw ! 

Naar de Hoge Venen dus, ons grootste natuurgebied van België. De Hoge Venen zijn met hun 5.000 ha 
open veengebied ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van de Ardennen en de Eifel. 
Het is een van de laatste hoogveen in Europa. Het is daar heerlijk wandelen in dit mysterieuze hoogstge-
legen gebied van België met vele waterlopen. Het is echter onmogelijk om het hele gebied te verkennen 
in één weekend, maar we kiezen enkele mooie pareltjes uit langs bergriviertjes en open veenvlakten.

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

Praktisch
• Datum: van zaterdag 30/10/21 tot en met maandag 01/11/21
• Verblijf: jeugdherberg Malmedy   Bévercé, Route d'Eupen, 364960 Malmedy
       https://www.lesaubergesdejeunesse.be/nl/malmedy
• Kamerverdeling: we hebben kamers voor telkens 2 personen kunnen reserveren 
 • Het samenrijden kan onderling verder afgesproken worden na inschrijving.

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

Na bevestiging maak je een bedrag over van 80 euro per persoon op het rekeningnummer 000-0674062-
09 van Natuurpunt Klein-Brabant, met vermelding van je naam en 'Weekend Hoge Venen 2021'. Dit voor-
schot dekt ongeveer de twee overnachtingen met ontbijt, twee avondmalen (de eerste op vrijdagavond) 
en lunchpakketten op zaterdag en zondag. Drank bij het avondeten (buiten de voorziene dranken vanuit de 
jeugdherberg) en de cafetaria zijn voor eigen rekening. Laat ook iets weten indien je vegetarisch wil eten.

Afdelingsweekend:  30/10 tot 1/11
Op speurtocht naar kraanvogels in de Hoge Venen

Vossen onder mekaar zijn een clan, een familie apart. 
De rekel bevrucht de moervos tijdens de ranstijd; na 
50 dagen worden in de lente 4  tot max. 10 welpjes 
geboren. De rekel brengt mee voedsel aan voor het 
kroost. Meerdere moervossen maken samen deel uit 
van de groep en ondersteunen de verzorging van de 
welpjes. 

De vos behoort tot de hondachtigen en wordt tussen 
de 3 à 12 jaar oud. Hij is hopelijk een blijver in onze 
regio: een voortrekker die in zijn zog de fauna blijvend 
kan stimuleren. Veel zal er van afhangen hoe goed vos 
en mens  zich tot elkaar zullen verhouden.
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Over sneeuwtrek en sneeuwvogels
 
Chris Coeckelbergh

Het was lang geleden dat we het fenomeen vorst- en 
sneeuwtrek  nog zo duidelijk mochten meemaken… 
Sommige vogelsoorten proberen zo noordelijk moge-
lijk te blijven tijdens de winter om zo daar hun kostje 
bijeen te scharrelen. Belangrijkste voordeel is geen 
onnodige energie te verspillen aan een grote reis. De 
laatste jaren heeft deze strategie zijn vruchten afge-
worpen, gezien de winters zacht waren. Zie de rubriek 
waarnemingen voor de algemene trend.

Maar als dan plots zware sneeuwval of vorst optreedt 
(2 periodes deze winter) komt er een rush naar het 
zuiden op gang, vandaar de terminologie ook:  vorst- 
of sneeuwRUSHES. Terwijl  kinderen sneeuwmannen 
maken of schaatsen op bevroren water is het voor 
deze vogels een strijd op leven en dood. Enkele van 
deze belevenissen met typische soorten wil ik hier 
kort toelichten.

De meest opvallende RUSH  was die van enkele  lijs-
terachtigen als zanglijster, kramsvogel en koperwiek. 
Ze zoeken hun voedsel vooral op de grond (wor-
men en allerlei klein grut)  wat door de vrieskou en 
sneeuw op veel plaatsen onbereikbaar wordt.
 
De KOPERWIEK is het meest in het oog springend 
omdat die dikwijls ook nog vrij “tam” is door de onbe-
kendheid met mensen (dit zien we wel meer bij noor-
delijke broedvogels) en allicht ook door grote honger.
Uit de grafiek van waarnemingen per jaar  (bron: ht-
tps://vwgklbr.waarnemingen.be) zien we duidelijk 
dat het al meer dan 15 jaar geleden is dat we zo’n 
aantallen mochten meemaken: koesteren dus deze 
belevenissen. 

Mogelijk nog onopvallender is de HOUTSNIP die door 
zijn verborgen levenswijze weinig wordt gezien. Maar 
bij sneeuw en vorst krijgen ze het moeilijk en zak-
ken ze zuidwaarts af én moeten ze langs wegbermen 
e.d.m. (waar wat ontdooide grond is) hun voedsel 
zoeken en worden ze dus ook meer gezien. Dit blijkt 
eveneens uit de statistieken zie  (bron: https://vwg-
klbr.waarnemingen.be).
 
Na strengere winters of  een aanhoudende vorstperi-
ode kunnen wel wat soorten ook een sterke daling in 
de broedpopulatie bij ons krijgen. Zo sterven dikwijls 
heel wat  vogels van volgende soorten:  winterkoning, 
ijsvogel, cetti’s zanger… 

Komende lente en zomer zal moeten blijken hoe de 
populaties zijn samengesteld.
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Vogelwaarnemingen winter 
2021
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

We kregen deze winter eindelijk nog eens een strenge 
vorstperiode, van 7 februari tot 14 februari. Het vroor 
zelfs voldoende om half februari te kunnen schaatsen, 
en dat was lang geleden. Het is boeiend om te volgen 
hoe de natuur op de kou en sneeuwval reageert. Aan 
het aantal waarnemingen is te merken dat er veel 
mensen op pad waren in de Klein-Brabantse natuur.

Ondanks de stevige winterkou was er toch maar één 
waarneming van grote zaagbekken: op 11.02.2021 
zwommen er 4 op de Oude Schelde (MEH). Op 
10.02.2021 zat een vrouwtje nonnetje op de Schelde 
in Sint-Amands (VEJ), enkel op 21-22.02.2021 werden 
nonnetjes waargenomen in Wintam (BOK, VES, VOK). 

Overwinterende kolganzen pendelen tussen de pol-
ders van Kruibeke en het Noordelijk Eiland, het maxi-
mum was 312 ex. op 2.03.2021 op het Noordelijk Ei-
land (DKB). Een toenemend aantal brandganzen over-

wintert in onze streek. Op 31.01.2021 foerageerden 
72 ex. aan de Spuistraat in Het Moer, Eikevliet (DKK) 
en op 22.03.2021 zaten er 106 ex. op het Noordelijk 
Eiland (DKB). Een deel van de brandganzen trekt niet 
meer naar het hoge noorden maar blijft in Nederland 
en Vlaanderen broeden.
Op 20.02.2021 zat een dwerggans op het Noordelijk 
Eiland (SCD), op 21.03.2021 een rotgans (LEJ, VCP).

De eerste zwartkopmeeuwen arriveerden al voor 
de koudegolf, maar pas vanaf eind februari werden 
ze talrijker. Met hun pauw-achtige roep kondigen ze 
de vroege lente aan. In het landbouwgebied zie je 
ze samen met kokmeeuwen en stormmeeuwen op 
grasland of achter ploegende tractoren. De grootste 
gemelde concentratie was een groep van 790 ex (!) op 
19.03.2021 op het Noordelijk Eiland (DKB). Later op 
het jaar verblijven de zwartkopmeeuwen dichter bij 
hun kolonies in het Havengebied.  
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Watersnippen aan de Muizendreef in 
Liezele (Ronny Segers)

Bij het aandachtig bekijken van zilvermeeuwen vindt 
men af en toe andere soorten, zoals geelpootmeeuw 
en Pontische meeuw. Een geelpootmeeuw was op 
7.03.2021 op de Schelde aan de Zeesluis van Wintam 
aan het kadaver van een Europese meerval aan het 
pikken (VAW, DBJ, BOK, DKK).

Het aantal houtsnippen was tijdens de koudeperiode 
ronduit spectaculair, met 58 waarnemingen van in 
totaal 66 houtsnippen. Enerzijds verliezen de aan-
wezige houtsnippen hun schuwheid en zijn ze door 
de sneeuw gemakkelijker te ontdekken, anderzijds 
werden de aantallen ongetwijfeld aangedikt met vo-
gels die door de kou verder naar het zuiden waren 
opgeschoven.  Op enkele plaatsen lieten houtsnippen 
zich ’s nachts door een wildcamera betrappen bij het 
voedsel zoeken.

De koudeperiode zorgde voor een toevloed aan wa-
tersnippen, die in groepen te zien waren op bevroren 
ondergelopen weiden of gewoon in het veld. Grootste 
groep waren 76 watersnippen op een weiland aan de 
Lippelose Beek (DBJ, SER e.a.). Het kleinste snipje, het 
bokje, werd gezien in Coolhem op 10.02.2021 (MEN). 
In de weideplas in de Molenbeekvallei in Liezele ver-
bleef (minstens) van 27.02 tot 6.03.2021 een bokje 
(DBJ, KAT). Bokjes zitten meestal goed verscholen 
tussen de begroeiing en worden daarom zelden opge-
merkt. Als ze baltsen maken ze gekke bokkenspronge-
tjes. De plas in de graslanden in Liezelebroek (goed te 
overzien van aan de Walsingen) trekt in het voorjaar 
eenden en waadvogels aan. Sommige soorten landen 
er kort tijdens de trek: op 11.03.2021 foerageerde er 
een groep van 16 grutto’s (DBJ, KAT). 

De piek van de voorjaarstrek van kraanvogels valt -af-
hankelijk van het weer en de meewind- telkens rond 
1 maart en speelt zich vooral af over het oosten van 
België. De trek was deze lente vroeg; de enige over-
trekkende groepen werden in de streek opgemerkt op 
21.02.2021: 10 ex. over Oppuurs (SCD) en 25 ex. over 

Breendonk (SCR).  

Zeearenden lijken de Schelde te hebben ontdekt. Van 
10.01 tot 12.01 werd een 3de kalenderjaar zeearend 
gezien op en in de omgeving van het Noordelijk Eiland 
(meerdere waarnemers); op 13.02.2021 vloog een 
zeearend over het Buitenland te Bornem (VWJ), en op 
19.02.2021 vloog een zeearend over het Spierbroek 
(MEH). In Nederland werden enkele zeearenden ge-
zenderd. Een van deze vogels werd op 12.02.2021 
waargenomen boven de Schelde op de Briel in Baas-
rode (SOJ) (en ook daar gepeild met de zender). Van 
de Biesbosch of het Markiezaat in Nederland even 
naar de Schelde vliegen – en terug– is voor een zee-
arend maar een zondags uitstapje. Zeearenden heb-
ben een grote actieradius, de vogel die op 13.02.2021 
over het Buitenland vloog werd om 10:49u gezien in 

Hombeek, om 
11:00u over 
Zeilvijver De Bocht in Willebroek en om 11:43u over 
het Buitenland; dit ging over een niet-gezenderde 
zeearend. De van een zender voorziene Nederlandse 
zeearenden zijn te volgen op:
https://portal.werkgroepzeearend.nl/?fbclid=IwAR2
ZDhLZXahihq_602LxjlYY5YIwlFQ5PrX8LA4E7d1qWFi
9n_PzkSiG4rE.

Een vrouwtje blauwe kiekendief zat op 7.02.2021 in 
Lippelo (VNB) en op 14.02.2021 werd een mannetje 
blauwe kiek gezien in het landbouwgebied in Bornem 
(MEP).  Een vroege visarend vloog op 7.03.2021 bo-
ven het Graafschap (DWL). 
Het paartje slechtvalken hing al in januari in de om-
geving van de nestkast op de kerk van Sint-Amands 
(HUJ). Johan was getuige van een paring in de och-
tend van 3 maart op het kruis van de kerktoren. 

Er waren nieuwsberichten over sterfte onder de kerk-
uilen tijdens de koudegolf. De kerkuil heeft maar een 
beperkte vetvoorraad en als er sneeuw ligt raken ze 
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moeilijk aan muizen. Na de kou waren er nog 9 waar-
nemingen van kerkuilen, maar het is nog te vroeg om 
in te schatten of de soort in Klein-Brabant de winter 
goed heeft doorstaan (MUR, DKE, DKB, BRG, MEN, 
SCD).
Jagende ransuilen werden waargenomen op 10.02 op 
de Pandgatheide in Oppuurs (REJ), op 11.02 aan de 
schorren van Weert (MEG) en op 12.02.2021 aan de 
schorren van Branst (STK).

De oehoe in Lippelo werd nog gehoord op 6.02.2021 
(MEL). Op 27.02.2021 rustte een oehoe in de buurt 
van de Schelde in Sint-Amands (HUJ). Het lijkt een 
kwestie van tijd voor we het eerste broedgeval van 
oehoe in de streek ontdekken.

Kleine bonte spechten beginnen al in februari-maart 
met de afbakening van territoria, je kan dan de roep 
en ook het snelle roffeltje van deze soort horen in 
bossen met veel dood hout. Later in de lente wordt 
het moeilijker om deze soort te vinden. De middelste 
bonte specht werd opnieuw regelmatig waargeno-
men in Lippelo, maar de soort heeft zich ook geves-
tigd in de Scheldepolders en in Coolhem (meerdere 
waarnemers). Zwarte spechten (23 waarnemingen!) 
werden gehoord en gezien in Marselaer, Lippelobos, 
de Molenbeekvallei in Liezele, Nattenhaasdonk en in 
het Kraaienbroek in Branst (meerdere waarnemers).

Op 24.01.2021 foerageerde een groep van 22 boom-

leeuweriken op een akker op Nijven in Oppuurs (REJ). 
Deze vogels lijken daar elke winter te verblijven. Tij-
dens de koudegolf werden op verschillende plaatsen 
groepjes boomleeuweriken gezien, in totaal 32 waar-
nemingen! (meerdere waarnemers). Boomleeuweri-
ken verkiezen tijdens de winter het open veld, waar 
ze op akkers naar onkruidzaden speuren. Tijdens de 
koudegolf zagen we ook mooie groepjes veldleeuwe-
riken. Ook waren opmerkelijke aantallen graspiepers 
te zien, vooral in graslanden in de beekvalleien, af 
en toe vergezeld door waterpiepers of grote gele 
kwik. Deze laatste is het hele jaar door regelmatig te 
zien op het plat kiezeldak van het gemeentehuis van 
Puurs-Sint-Amands (SER), dat nochtans ingesloten is 
door bebouwing. 

Koperwieken en kramsvogels waren tij-
dens de koudegolf talrijk, met opmerkelijke 
sneeuwtrek op 7.02.2021, en noord-gerichte 
trek op 20.02.2021. Maar ook in de maand 
maart waren ze nog opvallend aanwezig. In 
het voorjaar vertonen deze lijsterachtigen 
vaak groepszang.

Een noordse kauw, de Scandinavische varië-
teit van de kauw, werd op 17.01.2021 gezien 
in Sint-Amands (BIB) en op 22.02.2021 in 
Puurs (CLE).
Tijdens de koudegolf werd op 9.02.2021 een 
geelgors gezien in Liezele op een hoop stal-
mest en groentenresten in het veld (DBJ).

In ons reservaat Marselaer en in de Schel-
landpolder in Hingene werden af en toe 
goudvinken gezien en gehoord. In totaal 

ging het om 8 waarnemingen, telkens 1-3 vo-
gels (REJ, DBJ, DBP, BOK).  
De appelvink werd 2x gezien, op 25.02 in het 

Kraaienbroek in Branst en op 3.03.2021 aan de Mo-
lenbeekvallei in Liezele (REJ).

Tot eind januari waren er in de streek nauwelijks ke-
pen te bekennen. Door de koudegolf verschenen ze 
dan toch, soms ook aan voederplaatsen in de tuin 
(meerdere waarnemers).

De enige melding van ringmussen kwam uit de tuin 
van onze voorzitter: 2 ex op 6.02.2021 (SCD). De eens 
talrijke soort lijkt als broedvogel in de streek nage-
noeg verdwenen. Het ‘deken van pesticiden’ dat over 
het landbouwgebied ligt en de achteruitgang van 
voedsel (zaden en insecten) in het landbouwgebied 

Oehoe die zich gewillig liet fotograferen in de es naast de loods 
van kayakclub Pingo Sint-Amands (Johan Huylebroeck) 
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vormen de hoofdoorzaak van deze 
achteruitgang.

Er werden tot half maart op 3 plaatsen zangposten of 
koppels grote lijster gemeld in Klein-Brabant (meer-
dere waarnemers). Grote lijster zingt gewoonlijk al 
vroeg op het jaar. De grote lijster is sterk achteruit 
gegaan en lijkt op het punt te staan als broedvogel uit 
de streek te verdwijnen. 

Winter-waarnemingen van tjiftjaf zijn niet ongewoon, 
voornamelijk in de schorren. De afgelopen winter wa-
ren er ook winterwaarnemingen van roodborsttapuit 
op het Noordelijke Eiland (meerdere data en waar-
nemers) en van een wijfje zwartkop op 13.02.2020 in 
Sint-Amands (VEL). De meeste cetti’s zangers lijken de 
winter goed doorstaan te hebben, ze zijn weer volop 
te horen in de schorren en in rietruigten in de polder 
(meerdere waarnemers).

Inmiddels komen de eerste zomer-
gasten aan: de eerste blauwborst 
van het jaar zong op 10.03.2021 op 
het Noordelijk Eiland (DKB).

Waarnemers waren ondermeer: Biesemans Bert 
(BIB), Boey Karel (BOK), Brusselmans Guido (BRG), 
Claes Erwin (CLE), De Bruyn Joppe (DBJ), De Bruyn 
Pieter (DBP), Kadivnik Thibo (KAT), Keersmaecker Bart 
(DKB), De Keersmaecker Erik (DKE), De Keersmaecker 
Kris (DKK), Huylebroeck Johan (HUJ), Ledeganck Jan 
(LEJ), Mees Herwig (MEH), Mees Paul (MEP), Meert 
Luc (MEL), Meeus Nils (MEN),  Merckx Guido (MEG), 
Muyshondt Rik (MUR), Reyniers Joost (REJ), Scho-
wanek Diederik (SCD), Schrauwen Roel (SCR), Segers 
Ronny (SER), Soors Jan (SOJ), Struyf Karl (STK), Van den 
Cruce Pieter (VCP), Van Nieuwenhuysen Bart (VNB), 
Van Overloop Karl (VOK), Van Wesemael John (VWJ), 
Verbruggen Sylvain (VES), Verhelst Luc (VEL), Verreydt 
Jasper (VEJ).

Graspieper (Chris Coeckelbergh) 

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.
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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

De Schelde slingert 
zich als een lang lint, 
vertrekkend vanuit het 
Noorden van Frankrijk, 
doorheen Henegou-
wen, Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen, om uit-
eindelijk via Zeeland 
uit te monden in de 
Noordzee. De Schelde, 
in oorsprong eerder 
bescheiden, ontwikkelt 
zich gaandeweg tot 
een machtige stroom. 

Als fotograaf heeft 
Jacques Vilet (Door-
nik, 1940) de Schelde 
gevolgd van bron tot 
monding. 
Wars van het anek-

dotische, laat hij zich vooral inspireren door het landschap, de vlakten en de vergezichten. In strak geka-
dreerde zwart-witbeelden neemt hij ons mee langs de stroom.

Tentoonstelling alle dagen open (11-18u), behalve op maandag en dinsdag. Gelieve uw komst vooraf te 
melden. 
E. Verhaerenstr. 71, 2890 Sint-Amands, 052 / 33 08 05

Fintentelling

Op vrijdag 30 april vanaf 19:00u gaat er opnieuw een gecoördineerde fintentelling door. Concrete afspraken 
worden meegedeeld via de NPKB-email lijst.

 Neem contact op met jan.breine@inbo.be indien je graag meetelt.
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De Natuurgidsen Klein-Brabant organiseren een 
Cursus 

Paddenstoelen voor beginners

Reserveer alvast in je agenda:

2 theorielessen op woensdagavond (19u30-22u30) – 

22/09/2021  &  29/09/2021

2 excursies op zaterdagnamiddag (14u00-17u00) –  2/10/21  

&  23/10/21

Verdere details volgen in de volgende nieuwsbrief en op de 

site van de natuurgidsen.

Ook dit jaar organiseren we tijdens de maanden juni, juli, augustus en september 
met onze afdeling een natuurfietszoektocht en dit keer langs de Sigma-overstro-
mingsgebieden van de Schelde. We steken hierbij ook de Schelde over om het over-
stromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde aan te doen. 

De vertrekplaatsen zijn nog niet gekend omdat de horecazaken nog gesloten zijn. 

Meer informatie volgt in ons volgend afdelingsblad, alsook via onze website en face-
book. En het is ook onze traditie dat iedere deelnemer een prijs ontvangt.

Velt-ecotuindagen

In het weekend van 5 en 6 juni kan je deelnemen 
aan een individuele rondrit langs ecologische 
tuinen. In het kader van ons bijenproject zal er 
ook aandacht zijn voor het stimuleren van bijen 
in de tuin. 

De fietslus zal langs tuinen in Klein-Brabant lopen 
en wordt later bekendgemaakt op de website 
van Velt : https://www.velt.nu/ecotuindagen . 
De meeste tuinen in Klein-Brabant zijn wel enkel 
open op zondag 6 juni. Ook de bijentuin van Hof 
van Coolhem doet mee !

Natuurfietszoektocht 
langs de Sigma-overstromingsgebieden 

2021

Sint-Pietersburcht

Op 1 mei voorzien we de opening van de speeltuin. Zonder tegenbericht zal dit 
opnieuw verlopen binnen de vorig jaar uitgetekende corona-regels. Je kan dus 
vanaf dan een tijdslot boeken via de website van Puurs-Sint-Amands.



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
•	 Jan	De	Bock:	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.


