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Editoriaal 
Geef wat tijd aan de natuur

De Week van de Vrijwilliger is alweer meer dan een maand voorbij, maar het is nooit te laat om onze 
vrijwilligers eens extra te bedanken. Zonder jullie inzet zou Natuurpunt Klein-Brabant niet bestaan, of 
toch zeker niet blijven draaien! Het is onmogelijk om precies te zeggen hoeveel vrijwilligers onze afdeling 
heeft. Sommige mensen zien we slechts occasioneel opdagen, anderen staan op en gaan slapen met 
Natuurpunt. Het profiel van onze vrijwilligers is ongeveer even divers als de maatschappij zelf. Van 8 tot 
88 jaar als je de scholen of de jeugdbewegingen die af en toe eens komen helpen erbij rekent. 

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. De een komt voor vooral voor natuurbeheer, anderen zijn dan 
weer actief als conservator, natuurgids, waarnemer, houden de Sint-Pietersburcht open, bedelen dit 
tijdschrift of zijn betrokken bij promotie en communicatie.  En we hebben ook onze knelpuntberoepen: 
zo zijn we o.a. al geruime tijd op zoek naar een ‘materiaalmeester’ die ons beheermateriaal in topvorm 
kan houden. 

Tussen onze vrijwilligers zijn er ook ‘monumenten’, die al meerdere decennia in onze afdeling meedraaien.  
In dit tijdschrift willen we graag Herwig Mees en Ronny Segers in de kijker zetten.  Beiden zijn juist aan 
hun welverdiend pensioen begonnen, na een loopbaan als verantwoordelijke ambtenaar natuur en 
milieu voor respectievelijk Bornem en Puurs-Sint-Amands. Zonder hen zou Klein-Brabant er zeker een 
stukje minder groen uitzien. Stiekem hopen we natuurlijk dat ze nu nóg meer tijd voor de afdeling gaan 
hebben ;). In ieder geval, Herwig en Ronny, een dikke proficiat en super bedankt!!

De impact van de coronapandemie op onze vrijwilligerswerking heeft zich wel laten voelen. Met het 
normaliseren van de situatie hopen we de banden met onze schare vrijwilligers opnieuw aan te halen.   
Voorkennis is zeker geen vereiste om iets te kunnen bijdragen.  Door mee te lopen op onze werkdagen of 
activiteiten kan je nieuwe mensen leren kennen en een aantal nuttige dingen opsteken zoals technieken 
voor natuurbeheer, het inventariseren van planten en dieren, gidsen van groepen, etc.  In dit verband 
kan ik ook al melden dat er voor 2023 weer een basiscursus ‘Natuurverkenner’ gepland is, een ideaal 
opstapje naar meer natuurkennis en -beleving. Iets voor jou?            

Veel leesplezier met dit tijdschrift, en hopelijk tot ergens ten velde!

Diederik Schowanek, voorzitter NPKB 

Contact: https://www.natuurpunt.be/pagina/geef-je-tijd-aan-de-natuur#contactformulier

diederik.schowanek@telenet.be
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Terugblik
 Ronny Segers

In het Kraaienbroek werden wilgen geknot en op-
geruimd met hulp van de scouts van Bornem en 

Natuurwerk. Van het kleinhout werden takkenrils 
gemaakt. Een perceel met veel dotterbloemen 

(ga eens kijken in de lente) werd vrijgemaakt.

De voorbije maanden werd er weer veel werk verzet in 
onze reservaten, om de natuurkwaliteiten te behouden, 
of nog te verbeteren waar mogelijk.

 In de Vlietvallei was er onze jaarlijkse winter-
maaidag in de Muizendreef te Liezele. Ook onze 
erevoorzitter Sylvain was van de partij. Door het 

stormweer waren er ook enkele bomen op te 
ruimen.

Foto’s: Ronny Segers en Paul Segers
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De aanplantingen in het Branstbos werden 
aangevuld met nestkasten voor steenuil en 

torenvalk.Herwig kreeg in het Branstbos van zijn collega’s een 
heuse ‘Her-Wilg’ cadeau !

De fauna-akkers in het Kraaienbroek liggen klaar om terug inge-
zaaid te worden met het bestelde zaadmengsel van het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. Half maart hebben we nog hulp ge-
kregen van de Jogi’s van de scouts van Bornem. Ze hebben weer 
prachtig werk geleverd. 

In Sint-Pietersburcht kregen we hulp van de 
leerlingen van BuSO Windekind uit Leuven: 

bladeren  bijeen borstelen, sorteren van 
speelgoed, ...
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Zo zien we het graag !
Bomencharter  

De ondertekening van het Bomen-
charter in Puurs-Sint-Amands, na 2 
jaar uitstel door corona, was een groot 
succes. Een 180-tal gemeentebesturen 
en 4 van de 5 Vlaamse provincies be-
loofden plechtig een zelf gekozen aan-
tal bomen aan te (laten) planten. 
De telling heeft betrekking op de pe-
riode 2019 - 2024. Bornem gaat voor 
21.000 stuks, en Puurs-Sint-Amands 
voor niet minder dan 50.000. Beide 
gemeenten zijn al flink op weg om de 
doelstelling te halen.
 
In de Kloostertuin van Puurs-Sint-
Amands, naast het CCBinder, werd 
symbolisch een Keizereik aangeplant.

Aanplant Branstbos  
Met Sabine Hagedoren en Marc Van Ranst als meter en peter werd het nieuwe Branstbos aangeplant, met 
behulp van een 600-tal inwoners, scholen en verenigingen. Natuurpunt en de natuurgidsen waren present om 
tijdens deze feestelijke gebeurtenis mee alles in goede banen te leiden.

Foto’s: Ronny Segers en Diederik Schowanek
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Om maar met een cliché te openen. Dood hout brengt 
leven in het bos, daar moet niemand nog van over-
tuigd worden. Veel minder aandacht is er voor levende 
oude bomen. Toch zijn net die veteraanbomen ecolo-
gisch vaak waardevoller dan dood hout. Ze spelen een 
sleutelrol in de biodiversiteit omdat ze een rijk en vaak 
ook gespecialiseerd ecosysteem ondersteunen.

Zeldzame, Europees beschermde keversoorten, ook 
bepaalde korstmossen en schimmels leven enkel in 
of op levende (holle) bomen. Ook boombewonende 
vleermuizen vinden een dode boom heel wat minder 
interessant dan een levende.

Voor een beheerder is dood hout nog enigszins vat-
baar en beheersbaar, je streeft naar x aantal kubiek 
meter dood hout per hectare en door enkele dode 
bomen in het bos te laten liggen of staan kun je de 
hoeveelheid dood hout op korte termijn opkrikken. 
Moeilijker wordt het als het gaat over veteraanbomen. 
Die creëer je niet zomaar en als ze er al zijn, is hun 
beheer en dat van de soorten die ermee samenleven 
niet evident.

Wat is een veteraanboom?
Het is moeilijk om een eenduidige definitie te plakken 
op veteraanbomen, er zijn verschillende benaderin-
gen mogelijk. Een belangrijke misvatting is dat het 
steeds om zeer oude of heel dikke bomen moet gaan. 
Veel veteraanbomen in Vlaanderen zijn bijvoorbeeld 
oude fruit- of knotbomen van amper 100 jaar oud. 
Belangrijker dan de leeftijd of omvang zijn de ken-
merken die een veteraanboom ecologisch zo interes-
sant maken: een holle stam, kleine en grote holtes in 
de stam, takken stamvoet, allerlei (hout)schimmels, 
zwaar dood hout in de kroon, spleten en scheuren in 
stam en takken……allemaal kenmerken die geassoci-
eerd zijn met bomen die over hun hoogtepunt heen 
zijn en in hun laatste levensfase aanbeland zijn, name-
lijk de aftakelingsfase.

Laat je niet misleiden door deze ietwat negatieve 
benaming, bomen in aftakelingsfase zijn allesbehalve 
stervend. Ze streven naar een nieuw evenwicht tus-
sen de kroon, de aftakelende wortels en uithollende 
stam. Dergelijke veteraanbomen kunnen nog tiental-
len tot honderden jaren verder leven.

Natuurlijke processen bij veteraanbomen
Het natuurlijke aftakelingsproces bij bomen gaat door-
gaans gepaard met een natuurlijke kroonreductie en 
met vorming van een secundaire kroon.
De buitenkroon sterft geleidelijk aan af en wordt ver-
vangen door nieuwe takken in de binnenkroon of op 
de stam. De nieuwe takken ontstaan uit de slapende 
knoppen of adventiefknoppen, ook wel waterloten 
genoemd. Voor de productie van kwaliteitshout abso-
luut ongewenst, maar voor een oude boom absoluut 
noodzakelijk om verder te kunnen leven. Het spreekt 
voor zich dat zo’n kroonreductie in een klassiek op-
gaand bos geen evident verhaal is. Omwille van licht-
gebrek door de concurrentie met zijn buren, mag een 
veteraanboom niet al te laag worden.

Waar vind je veteraanbomen?
Veteraanbomen kom je zowat overal in het landschap 
tegen. In Vlaanderen staan ze in meer open land-
schappen, oude knotbomen en houtkanten, hoog-
stam boomgaarden. Elders in Europa vindt je ze vaak 
terug in bosweiden, halfopen landschappen met vrij 
uitgroeiende bomen of knotbomen waaronder al dan 
niet intensief beweid wordt.
Onder meer omwille van het relatief intense land-
gebruik sinds de middeleeuwen zijn dergelijke land-
schappen in Vlaanderen nooit een vertrouwd beeld 
geweest. Ook in onze bossen komen al sinds de mid-
deleeuwen  weinig dikke oude bomen voor. Noch in 
historisch hakhout, noch in het latere ‘klassieke’ hoog-

Veteraanbomen
Ronny Segers

Zwavelzwam (Ronny Segers)
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houtbeheer hadden veteraanbomen een plek.
De laatste decennia is er wel een verhoogde aandacht 
voor oude bomen in het bos, waardoor ze nu steeds 
meer voorkomen. In het Vlaamse gedeelte van het 
Zoniënwoud zijn er bijvoorbeeld al meer dan 7000 
bomen dikker dan een meter geteld. In de meeste 
gevallen gaat het om bomen die nog niet in de aftake-
lingsfase zijn gekomen, al zijn het wel potentiële veter-
aanbomen voor de toekomst.

Houtschimmels
De rol die houtschimmels spelen in dit verhaal is zeer 
interessant. Degene die in levende bomen leven heb-
ben vaak hun imago tegen, ze worden vaak onder de 
noemer ‘parasiet’ gerangschikt. Niet altijd terecht. 
Soorten als zwavelzwam en biefstukzwam, kenmer-
kende soorten voor veteraaneiken, houden zich ver 
van het levende hout en rotten enkel het fysiologisch 
dode kernhout weg, ook in levende bomen. Strikt ge-
nomen zijn het saprofyten, organismen die leven op 
dood organisch materiaal.

Bekijk het even vanuit het standpunt van zo’n oude 
boom. Doorheen de eeuwen heeft die een gigantische 
massa hout opgebouwd, waarvan het overgrote deel 
fysiologisch niet langer functioneel is. Bovendien kun-
nen de wortels de enorme kroon niet langer onder-

houden, waardoor die geleidelijk aan afsterft. Dikke 
bomen hebben bovendien die intacte houtcilinder 
helemaal niet nodig voor de stevigheid, een holle buis 
voldoet ruimschoots.
De zwavelzwam wordt op dat ogenblik een bond-
genoot in de zoektocht naar een nieuw evenwicht 
tussen kroon, stam en wortels. Hij zorgt ervoor dat 
de schat aan opgeslagen voedingsstoffen in de stam 
gerecycleerd wordt. Veteraanbomen vormen vaak zelf 
wortels in het vermolmde hout in de stam (ze recycle-
ren met behulp van de schimmel als het ware zichzelf).  
In dezelfde beweging  raakt de boom ook verlost van 
zijn niet langer functionele zware gesteltakken.
Resultaat een korte, dikke, holle boom met een com-
pacte nieuwe kroon die er weer enkele eeuwen tegen-
aan kan.

Besluit
Veteraanbomen spelen, meer nog dan dood hout, een 
cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit. Ze 
ondersteunen een levensgemeenschap met heel wat 
zeldzame gespecialiseerde soorten.

Dit is een ingekorte versie van het artikel van Tom Joye 
van INVERDE (Bosrevue 46, 2013).
Bron: https://edepot.wur.nl/357367

Olga de otter
Deze zomer is een bezoek aan Sint-
Pietersburcht nog leuker! Want 
Olga de otter neemt je mee op 
sleeptouw langsheen prangende 
ottervragen.

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

Ontdek het geheime leven van ot-
ters in Vlaanderen vanaf 19 juni 
tot eind augustus in de cafetaria 
van Sint-Pietersburcht (tijdens de 
openingsuren) en rol mee de rode 
loper uit voor deze iconische soort 
in Klein-Brabant.
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Het einde van een 
monument

Ann de Merechy en Ronny Segers

De grote Beuk op de binnenkoer van het Hof van 
Coolhem is zeer oud en in zijn “veteraanfase”. Ver-
moedelijk werd deze zo’n 225 jaar geleden aange-
plant. Bij de aankoop van het Coolhem in 1987 werd 
op 1 m hoogte een omtrek gemeten van maar liefst 
5,60 m, intussen uitgegroeid tot 6,36 m.

De conditie van de boom werd in 2012 in kaart 
gebracht en was niet zo goed meer als gehoopt; 
verschillende ziekten en plagen zoals Reuzenzwam, 
Tonderzwam en Honingzwam tastten de boom aan. 
Er werd een opvolgplan opgesteld.

Om zo veel mogelijk schade aan de boom en de 
omgeving te voorkomen, gaf de groendienst van de 
gemeente de kruin in 2016 alvast een snoeibeurt en 
werden zware takken verankerd om extra steun te 
vinden indien nodig. 
De droge jaren 2017 en 2018 hebben de boom spij-
tig genoeg ernstig verzwakt. Er waren grote scheu-
ren merkbaar in de gesteltakken en deze dienden in 
juni 2019 drastisch ingesnoeid te wor-den. 

Omwille van de standplaats was de gemeente ver-
plicht om de natuurlijke processen van verval op 
een gecontroleerde manier te laten voltrekken zodat 
ernstige schade tot een minimum wordt beperkt.

Er werd gehoopt door deze gefaseerde snoei de 
Beuk nog een tijd te behouden in deze prachtige 
site. Maar toch moest men dan tijdens de voorbije  
winter opnieuw ernstig ingrijpen.
Er werden alvast nieuwe struiken en een boom ge-
plant om de plaats terug groen en aangenaam te 
maken. 
We vermoeden dat deze boom in de toestand zoals 
hij nu staat nog vele jaren kan behouden blijven. 
Het grote (is bespeelbaar) én kleine hout (insecten, 
sluipwespen) blijft liggen.

Erfgoedboom 
Op het erf nabij de afgetakelde beuk werd als toe-
komstige nieuwe blikvanger in het kader van het 
Natuurpuntproject erfgoedbomen een winterlinde 
aangeplant. We duimen ervoor dat deze boom ook 
een respectabele leeftijd mag bereiken !
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Het nieuwe atlasproject ging op 1 februari 2020 offici-
eel van start. Honderden vrijwillige vogelaars tellen de 
komende jaren alle winter- en broedvogels in Vlaan-
deren, een monsterklus. Het project is een samenwer-
king tussen het INBO en Natuurpunt, met technische 
ondersteuning van Sovon, de Nederlandse organisatie 
voor vogelonderzoek. De bedoeling van het project is 
om zicht te krijgen op de aantallen en verspreiding van 
zowel broedvogels als overwinterende vogels in Vlaan-
deren. Zie: www.vogelatlas.be . Voor de inventarisatie 
is een app uitgewerkt (Sovon Avimap), waar je op 
smartphone of tablet zeer snel de waarnemingen kan 
intekenen op een kaart en opslaan.

Vlaanderen werd daarbij opgedeeld in een rooster van 
5x5 km-hokken, atlasblokken van 25 km² dus. Binnen 
zo’n atlasblok is er een fijnere opdeling in kilometer-
hokken, waarvan volgens een vast patroon 8 kilome-
terhokken gedetailleerd moeten onderzocht worden. 
In deze hokken is het de bedoeling om twee maal een 
uur lang rond te lopen en alle broedvogelsoorten te 
noteren. Ook dient er een 5-minuten telling te worden 
uitgevoerd op een punt in het midden van dat kilo-
meterhok. Ook buiten deze 8 kilometerhokken dienen 
de broedvogelsoorten genoteerd te worden, met een 
zo hoog mogelijke broedzekerheid. Een zelfde soort 
telling gebeurt in de periode 1 december-28 februari 
voor de wintervogels.

Inventarisaties in Klein-Brabant
Onze streek is een speciaal geval om te inventariseren 
omdat veel van de te onderzoeken hokken aan beide 
kanten van Schelde en Rupel vallen. Voor de inventari-
saties aan de overkant van de rivieren werd samenge-
werkt met Vogelwerkgroep Durme en Vogelwerkgroep 
Rupelstreek. Aan beide zijden van de rivier dient de 
inventarisatie immers in hetzelfde jaar te gebeuren. 
Voor atlasblokken ten zuiden van Klein-Brabant werd 
samengewerkt met vogelkijkers uit Vlaams-Brabant en 
Oost-Vlaanderen.
De inventarisaties gebeuren te voet of met de fiets. Ik 
had de gewoonte om eerst een tijdje rond te fietsen 
in het kilometerhok, en tussendoor of op het eind te 
voet een bosgebied te doorlopen. Vogelkijkers zijn het 
gewend om in vogelrijke gebieden op uitstap te gaan. 
Dit onderzoek verplicht ons echter ook om in minder 
vogelrijk gebied rond te lopen of te fietsen. Sommige 
van de te onderzoeken km² vallen deels in dorpsker-
nen of in industriezones, of worden doorsneden door 

drukke autowegen. Niet de plekken waar je gewoon-
lijk naar vogels op zoek gaat.
De inventarisaties in Klein-Brabant gebeurden door 
Luc De Wit en Sabine Pauwels, Joppe De Bruyn, Nils 
Meeus, Kris De Keersmaecker en Joost Reyniers. Zon-
der het misschien te beseffen hebben echter veel 
meer vogelkijkers meegewerkt aan het onderzoek, 
aangezien de waarnemingen ingevoerd in waarnemin-
gen.be ook mee opgenomen worden in de atlas. Voor 
de broedvogels worden enkel de waarnemingen opge-
nomen die op waarnemingen.be met een broedindica-
tie (baltsend/zingend, paar in broedbiotoop, alarme-
rend, transport van nestmateriaal/voedsel, nest met 
eieren, nest met jongen…) werden ingegeven., en niet 
de vogels die als ‘ter plaatse’ of ‘overvliegend’ worden 
ingevoerd.
Inmiddels zijn we aan het derde jaar van de inventa-
risatie beland. De tellingen zijn al goed opgeschoten. 
5 Atlasblokken zijn volledig afgewerkt, ook de 3 atlas-
blokken aan de zuidrand van Klein-Brabant die slechts 
voor een beperkt deel in Klein-Brabant gelegen zijn, 
zijn geteld. Er rest in 2022 nog één atlashok te doen: 
het hok ES85B dat centraal in Klein-Brabant gelegen 
is met Oppuurs, Lippelo, Liezele en het centrum van 
Puurs er in. Het hok bevat ook het grootste stuk land-
bouwgebied in de streek, het landbouwgebied tussen 
Bornem en Oppuurs.

Resultaten
Op de site www.vogelatlas.be kan je de voorlopige 
verspreidingskaarten bekijken voor alle soorten, zowel 
voor de broedvogels als voor de wintertellingen. 
De trends die we in Klein-Brabant zien, blijken meestal 
op te gaan voor heel Vlaanderen. Denk aan de drama-
tische achteruitgang van ringmus en veldleeuwerik. 
Ook van soorten zoals grote lijster, gekraagde rood-
staart, spotvogel, kneu, grauwe vliegenvanger en mat-
kop, krimpen zowel de aantallen als de verspreiding. 
De inventarisaties voor de atlas brengen dit nu ook ob-
jectief in beeld. Vogels van het landbouwgebied doen 
het ook in Klein-Brabant allesbehalve goed: maïs-
monoculturen, gebrek aan voedsel (zowel insecten 
als zaden), maar zeker ook het verdwijnen van open 
ruimte op zich, spelen deze soorten parten.
Er zijn echter ook soorten die het goed doen. Dat de 
cetti’s zanger het goed doet merken we ook in onze 
streek, die een waar bolwerk van de cetti’s zanger 
vormt. En wie had ooit durven denken dat de oehoe 
hier zou verschijnen? 

De Vlaamse vogelatlas : stand van zaken 
in Klein-Brabant
Joost Reyniers
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Na dagen van storm en regen 
kwam op een windstille zondag-
ochtend in februari 1953 een extra 
gezwollen springvloed aanzetten 
die een zware overstroming deed 
ontstaan in het Scheldebekken. 
De eb ervoor had onvoldoende 
vloedwater kunnen keren. Ons 
huis aan de Hingene Wiel stond 4 
weken midden in het modderige 
water met 2 keer per dag vloed tot 
tegen het plafond. Het tekent je 
voor de rest van het leven: de mix 
van bewondering en vrees voor het 
getij. Getijdentabellen zijn richting-
gevend, maar sommige natuurelementen doen er wel 
eens een onverwachte schep bovenop.

Het getij met hoog en laag water is voor de zee en de 
rivieren een in- en uitademingsproces, een ritmische 
aan- en afvoer van zout, brak en zoet water. Geduren-
de één etmaal is er 2 keer vloed en 2 keer eb, te sa-
men 4 omkeringen van stroomrichting, 4 kenteringen. 
Dit vereist in de rivierbedding een onwaarschijnlijke 
dynamiek aangedreven door kosmische invloeden van 
maan, zon en aarde. Konden we die constante heen-
en weerstroom van waterkracht gebruiken om onze 
voortdurende energiehonger te stillen, we zouden de 
koning te rijk zijn!

Het merkwaardige van de Zeeschelde en haar bijrivie-
ren is de verre indringing van het getij in het Vlaamse 
binnenland, tot 170 km, zeldzaam in Europa. Onder 
meer via de Rupel trekt de vloed naar de Dijle, de 
Zenne en de Nete. Bijvoorbeeld, na Lier zet de stilaan 
afnemende Nete-vloed nog enkele kilometers door 
via Grote en Kleine Nete, tot het water nog even stijgt, 
maar niet meer omkeert van stroomrichting. Door de 
stijgende zeespiegel en rivieruitdiepingen zal de vloed 
met de jaren nog verder doordringen. Stevige dijken 
en vooral overstromingsgebieden zijn noodzaak om 
dit toenemend vloedregime op te vangen.

Zo ook in Klein Brabant waar Zeeschelde en Rupel 
als imposante getijderivieren langsstromen. Tot 1976 
kwam de vloed via de Vliet ook in het binnengebied 
van onze streek, wat zelfs kleine scheepvaart toeliet 
tot aan de “Hooge Brug” in Puurs (aan de watertoren). 

Door een paniekreactie na de onverwachte overstro-
ming in Ruisbroek werd alle getij van de Vliet afge-
grendeld. Hierdoor heeft de Vlietvallei veel van haar 
levendigheid en biodiversiteit ingeboet. Dank zij de 
huidige kennis betreffende het toelaten van gecon-
troleerd gereduceerd getij, zou de Vliet en haar bijho-
rend landschap een meer divers beheer kunnen krij-
gen. Voorlopig blijft dit dromen in de toekomst. (Nvdr. 
Een eerste studie hiervoor gebeurde al in de jaren ’90; 
momenteel worden de mogelijkheden terug opgepikt 
in het kader van een Vlaams Blue Deal-project).

Het getij is een zegen voor de vruchtbaarheid van het 
land, door de extra bevloeiing en het aanbrengen van 
voedingsstoffen. De wisselwerking tussen rivier en 
land is een dankbare kruisbestuiving.
Zo brengt het getij estuariene natuur met zich mee, 
die zich laat zien in slikken, schorren en ruigten. Via 
inhammen en geulen komt het opgewoelde vloedwa-
ter binnen gestroomd en zet zijn mineralenrijke over-
vloed af, bij eb stroomt het water glashelder weer 
naar de rivier. De Notelaerschorre en de Branstse en 
St.-Amandse schorren zijn zoetwatergetijdengebieden 
met een licht brakke gradiënt. Naast de biodiversiteit 
van moerasgebieden gedijt hier vooral estuariene 
plantengroei, o.a. wilgenvloedbos met veel mosvari-
eteiten, rietvelden, spindotterbloem, schorrekruiden, 
invasieve balsemien, .... Ook bij de fauna verschijnen 
in de getijdenatuur typische dieren, o.a. bijzondere 
bodemdiergemeenschappen, getijdeslakken, mariene 
vissoorten, bergeend, lepelaar, wintertaling,  blauw-
borst, kleine karekiet, rietzanger, baardmannetje, en 

Eb en vloed
Cis Peeters

Oude prentkaart met zicht op een kil aan de Vliet 
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zijn er broedplaatsen voor roofvogels, o.a. bruine 
kiekendief en wespendief. Ook bever en reeën ver-
toeven er in verbinding met de polders.

Om de biodiversiteit te stimuleren is het waardevol 
het getij tot in polders en uiterwaarden aan te trek-
ken, op één belangrijke voorwaarde: het vloedwater 

moet van goede kwaliteit zijn! Het Groot Schoor 
wordt ontpolderd en zal dus sowieso een getijdege-
bied worden. Voor het GOG Schelland-Oudbroekpol-
der zal een nieuwe uitwateringssluis aangelegd wor-
den. Hierbij de aanbeveling om dit lozingspunt ook in 
te richten als inwateringssluis, voor in perioden van 
extreme droogte in de polder. 

Raadselfoto
In het vorig tijdchrift zag je een close-up van het oor van een 
das, een verkeersslachtoffer in de Ardennen. Makkelijk toch?

Weet jij wat we deze keer voor de lens kregen ?

Waag een gokje en stuur je suggestie naar: 

redactie.npkb@gmail.com

In het volgend nummer brengen we de oplossing !

(foto’s: Ronny Segers)

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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Het bokje is een kleine snippensoort die doorgaans 
een zeer verborgen leven leidt. Hierdoor is het voor 
vogelkijkers vaak extra leuk om er eentje te kunnen 
zien. En laat het nu net zo zijn dat wij in Klein-Brabant 
een uitstekend gebied hebben om kans te maken op 
deze schuwe vogel. 

Het begon vorige winter, toen ik op een koude dag 
voor het eerst in mijn leven het Liezels broek ging 
verkennen. Tot mijn eigen verbazing stootte ik op een 
bokje tussen de watersnippen. Dit was de eerste van 
een reeks waarnemingen die zouden volgen in het 
gebied. 

Deze winter was de vegetatie rond de weideplas van-
wege de natte zomer niet gemaaid waardoor er veel 
minder overzicht was over het gebied. Ik had nog 
geen watersnippen of bokjes gezien. Tot ik op een 
dag in het kader van de watervogeltellingen besloot 
om voorzichtig door de zeggevegetatie te wandelen. 
Ik zag op deze manier opnieuw een bokje en een 
40tal watersnippen. Ze waren er dus nog.

Iets later kwam ik toevallig in contact met het pro-
ject Drone2Nature, hierbij laat men een drone die 
beschikt over een warmtecamera over het gebied 
vliegen. Door de warmtebeelden kan men de bokjes 
en watersnippen tellen van bovenaf. De camera werkt 

met zwartwit-beelden waarbij warmte als lichte punt-
jes wordt getoond. De camera is zo gevoelig dat zelfs 
plaatsen waar niets meer zit maar juist iets gezeten 
heeft oplichten door de lichaamswarmte die de vo-
gel aan de omgeving heeft afgegeven. Uiteraard kan 
de drone voor veel meer dan enkel snippen worden 
ingezet. Denk bijvoorbeeld aan zoogdieren of andere 
verborgen vogels zoals de roerdomp.

Men was nog op zoek naar een plaats met veel snip-
pen om de drone te kunnen testen. En zo stonden we 
een week later met de drone klaar in het gebied. 
De resultaten waren zeer verassend. Met behulp van 
de drone konden we maar liefst 14 bokjes ontdekken 
tussen de zeggevegetatie. Zo een groot aantal had-
den we niet verwacht. Ondanks het hoge aantal is het 
zeer moeilijk om zelf een bokje te zien te krijgen zon-
der hulp van de drone omdat ze zich verschuilen in de 
vegetatie. Maar er is altijd een kans.

Deze test bewijst wel het belang van het Natuurpunt-
reservaat voor onze streek. Er zijn weinig andere ge-
bieden in Klein-Brabant waar zo veel watersnippen en 
bokjes zullen overwinteren als hier. En wie weet wat 
het voorjaar nog zal opleveren in dit gebied.

Meer interesse in dit project? Bekijk zeker hun web-
site: In2Nature.be/natuurstudie

Liezelebroek gezien van uit de lucht.
 (Copyright: www.In2Nature.be)

Bokje (Joppe De Bruyn)

Bokjes in Liezele-broek
Joppe De Bruyn
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Vogelwaarnemingen winter 
2022
In deze rubriek wordt driemaandelijks een selectie gemaakt van de 
meest opvallende en boeiende waarnemingen in de streek.  Natuur-
waarnemingen in onze streek kunnen dagelijks gevolgd worden op 
de website van de Natuurstudiewerkgroep Klein-Brabant:  http://
vwgklbr.waarnemingen.be

Joost Reyniers

Een wilde zwaan bleef op het Noordelijk Eiland aan-
wezig tot 21.12.2021, de kleine zwanen bleven tot 
18.01.2022, op 17.01 waren nog 10 vogels aanwezig 
(vele waarnemers). Op 26.12.2021 verbleef een man-
netje grote zaagbek op het Zeekanaal in Wintam 
(MEP), vanaf  26.02.2022 verbleef er een wijfje op 
het kanaal (meerdere waarnemers). Van 24.02 tot 
2.03.2022 zat er een mannetje topper op het Noorde-
lijk Eiland (vele waarnemers).

De eerste zwartkopmeeuwen arriveerden al in janu-
ari, 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 ach-
ter ploegende tractoren. De grootste gemelde groep 
waren 200 ex op 23.02.2022 aan de Sint-Pietersburcht 
(GRK). Later op het jaar, vanaf april, verblijven de 
zwartkopmeeuwen dichter bij hun kolonies in het ha-
vengebied.  
Bij het aandachtig bekijken van zilvermeeuwen langs 
Schelde en Rupel vindt men af en toe andere soorten, 
zoals geelpootmeeuw (4 waarnemingen) en Ponti-
sche meeuw (18 waarnemingen) (meerdere waarne-
mers).

Er waren 44 waarnemingen van houtsnip, verspreid 
over de beboste gebieden in de streek (meerdere 
waarnemers). Onder de toren van de Sint-Amandse 
kerk werd een houtsnip gevonden als prooi van het 
Slechtvalkenpaar. Slechtvalken jagen in verlichte om-
geving ook ’s nachts, de straatverlichting voorziet de 
slechtvalk van voldoende licht om hun prooien in de 
lucht te grijpen.
In de weideplas in het Natuurpunt-reservaat van de 
Molenbeekvallei in Liezele waren gedurende heel de 
periode bokjes en watersnippen aanwezig. Onder-

zoek met een drone op 29.01.2022 wees uit dat het 
om meer bokjes gaat dan je van op de grond zou ver-
moeden, minstens 8 ex (DBJ, VEJ e.a.). Bokjes zitten 
meestal goed verscholen tussen de moerasbegroeiing 
en worden daarom zelden opgemerkt. De plas in de 
graslanden in Liezelebroek (goed te overzien van aan 
de Walsingen) trekt in het voorjaar eenden en waad-
vogels aan. 

Op 12.12.2021 vloog een roerdomp op uit het Noor-
delijk Eiland (CRK); twee keer, op 4.02 en 8.02.2022 
wandelde er een roerdomp voorbij een wildcamera in 
Coolhem (REJ). Op 9.02.2022 foerageerde een koerei-
ger aan de Hand in Breendonk (DAC).

De piek van de voorjaarstrek van kraanvogels valt 
-afhankelijk van het weer en de windrichting- telkens 
rond 1 maart en speelt zich vooral af over het oosten 
van België. Er werden drie overtrekkende groepen in 
de streek opgemerkt op 27.02.2022: 50 ex over het 

Roerdomp op wildcamera (Joost Reyniers)
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Middelste bonte specht (Luc Meert)

Breeven en het Noordelijk Eiland (DHK, LEJ), 21 ex 
over Marselaer op 8.03.2022 (DBJ) en 3 ex over 
het Noordelijk Eiland op 10.03.2021 (DKB). 

Ooievaars trekken al vrij vroeg in het voorjaar; de 
grootste waargenomen groepen waren een groep 
van minstens 11 boven het Moer in Hingene op 
14.02.2022 (LIG) en een groep van 14 ex boven 
Branst op 4.03.2022 (PEL).

De machtige zeearend doet de Schelde steeds 
vaker aan. Op 9.01.2022 werd een 2de kalender-
jaar zeearend gezien in de omgeving van Natten-
haasdonk (meerdere waarnemers) en van 13.02 
tot 18.02.2022 verbleef er een zeearend in Weert 
(VBL, POJ, BAS, SOJ).
Een vrouwtje blauwe kiekendief werd op 
26.01.2022 waargenomen in Voorderweert (BED) 
en op 7.02.2022 werd een blauwe kiek gezien op 
het Noordelijk Eiland (DCJ).  
Op 9.01.2022 joeg een wijfje smelleken op het 
Noordelijk Eiland (HEF). Het paartje slechtvalken 
hing al in januari in de omgeving van de nestkast 
op de kerk van Sint-Amands (HUJ, e.a.). 

Er waren 17 waarnemingen van kerkuilen, meest-
al jagende vogels in de omgeving van gekende 
broedplaatsen (LEY, MEN, DKB, STK, SCD e.a.).

Op 2 plaatsen in de Klein-Brabant, de omgeving 
van Lippelo en de omgeving van Branst, waren er 
in januari waarnemingen van roepende oehoes. 
In beide gebieden ging het om een paar (MEG, 
MEL, VAB, VDD, REJ, JDB e.a.). Na 1 februari werd 
het plots stil rond de oehoes, er konden ondanks 
herhaalde bezoeken geen roepende vogels meer 
gehoord worden. De ongerustheid werd deels 
weggenomen door een waarneming op 3.03.2022 
van een oehoe die uit een potentiële nestboom 
vloog. Het zou goed kunnen dat we dit jaar het 
eerste broedgeval van oehoe in de streek zullen 
meemaken!

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 waargenomen in Lippelo, maar de 
soort heeft zich ook gevestigd in de Scheldepol-
ders, in Coolhem en in het park d’Ursel in Hingene 
(meerdere waarnemers). Zwarte spechten (19 

waarnemingen) werden gehoord en gezien in 
Marselaer, Lippelobos, Coolhem, het Graafschap 
en op de Hoge Heide in Branst (meerdere waarne-
mers).

Op 27.02.2022 vloog een raaf over het Graafschap 
(PAM). Er waren in Liezele en Oppuurs sporadisch 
waarnemingen van overwintertende groepjes 
boomleeuweriken (REJ). Boomleeuweriken 
verkiezen tijdens de winter het open veld, waar 
ze op akkers naar onkruidzaden speuren. Vanaf 
26.02.2022 was er ook doortrek (DBJ, BOK, CEJ, 
e.a.). Op 3.03.2022 foerageerde een groep van 
30 boomleeuweriken op de kouter van Hingene 
(MEP). 
Baardmannetjes werden waargenomen op het 
Noordelijk Eiland op 15.12.2021 2 ex (BOK, CAE), 
op 16.12.2021 op het Zuidelijk Eiland als ach-
tergrondgeluid op een wildcamera (DSK) en op 
12.01.2022 in de Schorren van Weert (REJ).

Verspreid in de streek waren er waarnemingen 
van goudvink, telkens kleine groepjes van 1-3 
vogels. De soort werd waargenomen in Liezele-
broek, Coolhem, Marselaer, in de Schellandpolder 
en Scheldeschorren in Hingene, in Voorderweert 
en in het Breeven in Bornem. In totaal ging het 
om 16 waarnemingen (REJ, LIG, CLE, e.a.). 
De appelvink werd 4x gezien, in Lippelobos en 
Marselaer is de kans om de soort waar te nemen 
het grootst (BRJ, REJ, VWT) en op 24.01.2022 wer-
den 2 appelvinken waargenomen in een tuin in 
Bornem-centrum (MEH).
De enige melding van ringmus kwam uit een tuin 
op de Pandgatheide in Oppuurs op 11.12.2021 
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(LEY). De eens talrijke soort is als broedvogel in de 
streek mogelijk al helemaal verdwenen.
 
Er werden tot half maart op slechts 3 plaatsen zang-
posten of koppels grote lijster gemeld in Klein-Bra-
bant (VES, VEJ, REJ e.a.). Grote lijster zingt gewoonlijk 
al vroeg op het jaar. De grote lijster is sterk achteruit 
gegaan en lijkt ook op het punt te staan als broedvo-
gel uit de streek te verdwijnen. 

Een Siberische tjiftjaf riep van 10.02 tot 17.02.2022 
aan de Walsingen in Liezele (MEP, DBJ, LIG). Winter-
waarnemingen van tjiftjaf zijn niet ongewoon, voor-
namelijk in de schorren. De afgelopen zachte winter 
waren er ook winterwaarnemingen van roodborst-
tapuiten op het Noordelijke Eiland (meerdere data en 
waarnemers) Een overwinterend mannetje zwartkop 
werd af en toe waargenomen in een tuin op de Haan 
in Sint-Amands (VEL).
 
Inmiddels komen de eerste zomergasten aan: de eer-
ste zomertaling werd gezien op 27.02.2022 op het 
Noordelijk Eiland (VWJ, LEJ, e.a.).

Waarnemers waren ondermeer: Baeten Stijn (BAS), 
Beerens Dominiek (BED), Boey Karel (BOK), Bruneel 
Jens (BRJ), Callebaut Erik (CAE), Celis Jan (CEJ), Claes 
Erwin (CLE), Crabbe Koen (CRK), Dams Christian 
(DAC), De Bruyn Joppe (DBJ), De Clerck Jan (DCJ), 
De Smet Koen (DSK), Dhollander Karel (DHK), Grolus 
Koen (GRK),  Keersmaecker Bart (DKB), Henin Fran-

coise (HEF), Huylebroeck Johan (HUJ), Ledeganck 
Jan (LEJ), Lenaerts Yves (LEY), Lissens Gil (LIG), Mees 
Herwig (MEH), Mees Paul (MEP), Meert Luc (MEL), 
Meeus Nils (MEN), Merckx Guido (MEG), Paelinckx 
Marleen (PAM), Pottier Jonas (POJ), Reyniers Joost 
(REJ), Schowanek Diederik (SCD), Soors Jan (SOJ), 
Struyf Karl (STK), Van Assche Bart (VAB), Van den 
Bergh Laurent (VBL), Van de Walle Tibbout (VWT), 
Van Doorslaer Dirk (VDD), Van Wesemael John (VWJ), 
Verbruggen Sylvain (VES), Verhelst Luc (VEL), Verreydt 
Jasper (VEJ).

Dood gevonden buizerds
Joost Reyniers

Er kan in Klein-Brabant geen voorjaar voorbij gaan 
zonder meldingen van roofvogels die in verdachte 
omstandigheden dood worden gevonden. In ons 
natuurreservaat Marselaer werd bij het opruimen 
van takhout na de storm langs de Marselaerdreef een 
dode buizerd gevonden in een plastiekzak. De vogel 
was daar in een grachtje langs de weg gedumpt. In 
Weert haalde een doodgeschoten buizerd die in een 
tuin langs de Dijkstraat werd gevonden de pers. Beide 
vondsten worden nog door Natuurinspectie onder-
zocht.
Het illegaal doden van roofdieren en roofvogels door 
jagers en jachtwachters blijft in onze streek een hard-
nekkig probleem.

We vragen om in uw omgeving en tijdens wande-
lingen uit te kijken naar dode dieren en/of illegaal 

gelegd gif of vallen. Het gaat om dodelijk giftige, 
verboden stoffen, die soms in vleesballetjes worden 
verwerkt, soms in geschoten houtduiven of dergelij-
ke. Jagers leggen dit giftig aas tegen vossen, maar het 
is helemaal niet selectief en ook beschermde soorten 
zoals buizerd en marterachtigen, en ook huisdieren 
sterven door ervan te eten. Regelmatig bereiken ons 
meldingen van vergiftigde katten. Gif leggen is uiter-
aard verboden.

Wie verdachte zaken ziet kan best Natuurinspectie 
verwittigen : natuurinspectie.middenvlaanderen.
anb@vlaanderen.be
Bij vergiftiging van huisdieren verwittig je best de 
politie. En hou ons ook op de hoogte.

Eigenlijk zou de overheid de jacht voor minstens 5 
jaar moeten sluiten in gebieden waar nog overtre-
dingen worden vastgesteld, misschien dat de beden-
kelijke mentaliteit bij jagers en jachtwachters op die 
manier dan wel wijzigt.

Grote lijster (Luc Meert)
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Activiteiten
Wens je ook digitaal op de hoogte te blijven van onze activiteiten, laat je dan 
opnemen op de e-maillijst van Natuurpunt Klein-Brabant door een mailtje 
te sturen naar natuur.klein-brabant@telenet.be.

Afhankelijk van de Corona-toestand kunnen bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn.

Zondag 10 april - Wandeling in het 
reservaat Spierbroek te Bornem 
(Buitenland)

Een van onze grotere reservaten, waar altijd wel iets 
te beleven valt !

• Uur: 9.30 u- 12.00 u
• Afspraakplaats: café Sinte Vadde, Roddam 97 te 

Bornem
• Info: Koen Grolus    

Koengrolus@hotmail.com - 0496 53 06 69
• Meebrengen: stevig schoeisel

Maandag  18 april -  Wandeling in de 
Molenbeekvallei te Liezele tijdens 
de plantenmarkt

Bezoek onze infostand en maak kennis met onze re-
servaatpercelen in Laenenbemd of Liezelebroek. Aan 
de infostand kan je ook deelnemen aan een lotjesver-
koop met tal van leuke prijzen! 

• Uur wandeling: om 14:00 u  en om 15.00 u
• Afspraakplaats: aan de infostand van Natuurpunt 

(wellicht nabij de watermolen); onze stand zal 
bemand zijn van 10u tot 17u

• Info: Sonia De Keyzer  tel. 0476 25 65 39 - 
soniadekeyzer@hotmail.com    
Dries Luts: d.luts.npkb+info@gmail.com  
  

Vrijdag 6 mei  - Fintentelling

Wens je mee te werken aan deze avondactiviteit, 
neem dan contact op met Ine Pauwels   
pauwelsine@gmail.com - 0475 36 40 96

Zondag 8 mei – Vroege 
ochtendwandeling in Weert met 
ontbijt in de Zilverreiger 

Een wandeling bij het krieken van de dag heeft altijd 
iets magisch. De zon zien opkomen, vogels die het 
beste van zichzelf geven, reeën, de natuur horen 
ontwaken terwijl de mensen nog slapen. We maken 
een wandeling langs de Schelde en door de polders 
van Weert. Nadien schuiven we de voeten onder 
tafel voor een heerlijk ontbijt. 

• Inschrijven: wie deelneemt aan het ontbijt schrijft 
15 euro per persoon over op het rekeningnummer 
BE52-0000-6740-6209 van Natuurpunt Klein-Brabant, 
met vermelding van “ontbijt + aantal personen” en 
dit voor 30 april. 

• Uur: 6:00, ontbijt rond 8:30  
• Meenemen: verrekijker, laarzen  
• Afspraakplaats: De Zilverreiger, Weert  
• Info: Joost Reyniers        joost.reyniers@telenet.be

Zondag 15 mei - Deelname aan de 
Ecotuinendag met natuurwandeling 
in het domein en bijenhotelletjes 
maken

• Uur:  doorlopend 13u - 18 u; de wandeling door 
de natuurgidsen start om 14u

• Afspraakplaats: abdijtuin van Bornem, 
Kloosterstraat 71

• Info: Paul Segers    
segerspol@hotmail.com - 0476 91 612 8 

Zie je dit logo,  dan is de 
activiteit ook 
kindvriendelijk 
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Vrijdag 10 juni - Ledenavond in Sint-
Pietersburcht

Een jaarlijkse traditie maar in een 
ander culinair jasje. Dit jaar geen bar-
beque, maar nu zorgt Miemuze uit 
Bornem voor het lekkers.
 
Je kan kiezen uit een vegetarisch feestmaal of eentje 
met vlees. Wat niet verandert, is het gezellig samen-
zijn in het groen van Sint-Pietersburcht, en uiteraard 
de roemrijke Natuurpunttaart als afsluiter!

• Uur: welkom vanaf 18.00 (het eten wordt 
geserveerd rond 19.00)

• Afspraakplaats: Sint-Pietersburcht, Scheeveld 18
• Info: natuur.klein-brabant@telenet.be
• Inschrijven: stort ten laatste op 31 mei  25 euro/

persoon op rekeningnummer    
BE52-0000-6740-6209     
van Natuurpunt Klein-Brabant met vermelding 
van ‘ledenavond - je naam en aantal personen’. 
Laat ook per mail (natuur.klein-brabant@telenet.
be) weten of je vegetarisch of vlees wil.

Zondag 19 juni- Wandeling in de vallei van het 
Merkske en Wortelkolonie

Verstopt op de grens tussen België 
en Nederland kon de vallei van het 
Merkske zich ontwikkelen tot een prachtig grensover-
schrijdend natuurgebied van 1.900ha groot. Starten 
(en eindigen) doen we aan het gezellige bezoekers-
centrum De Klapekster in Wortelkolonie. Ooit de 

“thuis” van landlopers, vind je er nu vele uitzonderlijke 
planten en dieren. Met al die rijkdom is het niet ver-
wonderlijk dat in 2019 de wandeling doorheen het ge-
bied bekroond werd tot wandeling van het jaar. Hoog 
tijd dat we dit met eigen ogen gaan ontdekken!

We vertrekken per auto vanaf het station van Bornem, 
van waar we al carpoolend richting Wortelkolonie 
rijden.

• Uur: 9.00u - 18.00 u
• Afspraakplaats: parking aan het station van 

Bornem (9.00) of aan bezoekerscentrum De 
Klapekster (10.00)

• Info: Hans De Schryver    
hans_deschryver@hotmail.com - 0474 892368

• Meebrengen: stevige wandelschoenen (bij veel 
regen best laarzen), verrekijker, picknick en 
drinken.

Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert in samenwerking met het Agent-
schap Onroerend Erfgoed en het zeisteam van Natuurpunt Klein-Brabant een 

DRIEDAAGSE ZEISCURSUS

Lesdag 1: soorten zeisen, afstelling op maat, veiligheid, basisbewegingen enzovoort
              lesgever: Diederik Volckaert van Terratools -  terrein: Huize Eyckerheide, Wintam
              datum: keuze tussen 14/5 of 22/5

Lesdag 2: oefendag in een natuurreservaat in samenwerking met het zeisteam NP Klein-Brabant
              datum: 25/6

Lesdag 3: vervolmakingsdag met onder andere opfrissing technieken en beantwoorden vragen
              terrein: Huize Eyckerheide, Wintam - lesgever: Diederik Volckaert van Terratools

Kostprijs: €40/persoon voor de drie dagen
Oefenzeisen worden voorzien
De plaatsen zijn beperkt

Info: kris.tersago@telenet.be
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Activiteiten door de Natuurgidsen 
Klein-Brabant 

1) Wilgenwandeling - zondag 3 april: van 14u tot 

16u

plaats: de Notelaer

gids: Nils Meeus

inschrijven via: boekingen@notelaer.be

2) Vogelwandeling  - zaterdag 16 april: van 9u30 tot 

12u

plaats: de Notelaer

gids: Nils Meeus , Joppe De bruyn

inschrijven via: boekingen@notelaer.be

3) Klimaatfietstocht  - zondag 15 mei : 13u30 tot 

18u

plaats: Sas Bornem

gids: Jan De Bock

Inschrijven via:  Regionaal Landschap Schelde 

Durme

4) Kruidenwandeling met veldkeuken  - zondag 22 

mei: van 14u tot 16u30

plaats Hof van Coolhem

gidsen: Cille Blondiau, Ronny Cos, Sonia de Keyzer

inschrijven via https://natuurgidsen-klein-brabant.

com/events/kruidenwandeling-met-veldkeuken-

hof-van-coolhem/

5) Lentebloesems - zondag 5 juni : van 14u tot 16u

plaats : Hof ter Zielbeek

gids: Nils Meeus      Aspergewandeling  - zondag 29 

mei van 14 tot 16u

vertrek 14u

Inschrijven via: https://natuurgidsen-klein-brabant.

com/events/lentebloesems-hof-ter-zielbeek/

6) Klimaatwandeling 

zaterdag 11 juni: van 14u tot 16u

plaats : De Notelaer

gidsen: Sonia de Keyzer, Pieter De bruyn

inschrijven via:boekingen@notelaer.be

7) Op ontdekking in hof van Coolhem 

zondag 19 juni: van 14u tot 16u

plaats:  Hof van Coolhem

gidsen: Marleen Borms, Ronny Cos, Sonia de Keyzer

inschrijven via :https://natuurgidsen-klein-brabant.

com/events/op-ontdekking-in-hof-van-coolhem/

8) Midzomerwandeling 

zaterdag 25 juni: van 19u tot 21u 30

plaats: Hof van Coolhem

gidsen: Pieter De bruyn, Sonia de Keyzer

inschrijven via https://natuurgidsen-klein-brabant.

com/events/midzomerwandeling-3/

Bedreigde Kievit is Vogel van het Jaar 
In de verkiezing van Vogel van het Jaar 2022 kwam de kievit 
als winnaar uit de bus. Het diertje kreeg maar liefst een kwart 
van de stemmen achter zich en liet zo elf andere vogelsoorten 
achter zich. Maar zo populair als de kievit is, zo bedreigd is hij 
ook, waarschuwt Vogelbescherming Vlaanderen.

In het vooruitzicht om deze vogel beter te beschermen, roe-
pen we iedereen op om waarnemingen van nesten of nestge-
drag in te geven op waarnemingen.be.

(foto: Luc Meert)



STEUN ONS 
RESERVATENFONDS   

Overschrijven kan op rekening 
BE56-2930-2120-7588 van 
Natuurpunt Beheer vzw, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
met vermelding “3706 Klein-
Brabant”.

Voor giften vanaf  € 40  ontvangt 
u een fiscaal attest.

Jeugdbond voor Natuur 
en Milieu

Klein-Brabant

www.jnm.be/klein-brabant
ronaldleyman@hotmail.com

VOGELOPVANG-
CENTRUM

Boeksheide 51 – 1840 Malderen 
(nabij station)
052/33.64.10
voc.malderen@gmail.com
www.vogelopvangcentrum-
malderen.be

     

Natuurpunt Klein-Brabant
mail: natuur.klein-brabant@telenet.be

web: www.natuurpunt.be/klein-brabant

facebook: www.facebook.com/natuur.brabant 

waarnemingen: http://vwgklbr.waarnemingen.be.

BESTUUR

•	 Diederik	Schowanek	(voorzitter,	beheer	en	communicatie):	
tel.	0497	82	96	27	-	diederik.schowanek@telenet.be

•	 Luc	Peeters	(secretaris,	communicatie	en	beheer):		 	
tel:	03	899	15	88	-	luc.j.peeters@telenet.be	

•	 Sabine	Pauwels	(penningmeester):	tel.	0476	99	94	61
•	 Hans	De	Schryver	(beheer,	studie	en	communicatie):	tel.	

0474	89	23	68	-	hans_deschryver@hotmail.com
•	 Ine	Pauwels	(studie	en	communicatie):		 	 	 	

tel.	0475	36	40	96	-	pauwelsine@gmail.com
•	 Joost	Reyniers	(redactie,	studie	en	beheer):		 	 	

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

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

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:	d.luts.npkb+info@gmail.com	

NATUURGIDSEN Klein-Brabant	en	Vaartland

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

Verantwoordelijke	uitgever:		
Joost	Reyniers,	Pandgatheide	2,	2890	Oppuurs

Heb je een bijdrage of suggestie voor het tijdschrift?  Of wens je ook of uitsluitend een gratis digitale versie 
in kleur (pdf-formaat) van het afdelingstijdschrift? 
Neem dan contact op met de redactie via redactie.npkb@gmail.com of r.segers@scarlet.be.
Surf zeker eens naar onze facebook-pagina www.facebook.com/natuurpunt.brabant voor foto’s van de af-
gelopen activiteiten.


