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Editoriaal 
Kleine geste, grote impact

Voor 2023 gaat Natuurpunt over heel Vlaanderen dubbel en dik inzetten op het vinden van nieuwe 
vrijwilligers. Om al een schot voor de boeg te geven staat dit editoriaal dan ook in het teken van verjonging 
van onze afdelingswerking. Net zoals bij veel verenigingen en sportclubs gaat bij Natuurpunt de vergrijzing 
bij de trekkers van het eerste uur sneller dan de influx van jong geweld. Eigenlijk kan ik geen goede verklaring 
vinden voor dit fenomeen - de natuur is immers meer dan ooit een ‘hot topic’.  Maar stuur gerust een mailtje 
als u het antwoord of een remedie denkt te kennen :). 

Een van onze ‘trekkers’ die te kennen heeft gegeven dat het tijd is om de fakkel door te geven, na niet 
minder dan 25 jaar de werking van de speeltuin Sint-Pietersburcht bezield te hebben, is de onvolprezen 
Koen. Onze bedoeling is om binnen een tijdsbestek van een tweetal jaar een nieuwe actieve ploeg rond 
Sint-Pietersburcht te smeden, waarin de diverse taken van Koen onderling verdeeld kunnen worden.  Iets 
voor u? Waar zit de generatie die er als kind zelf is komen spelen, en nu misschien wat tijd kan maken? Een 
kleine geste, maar een grote impact voor jonge kinderen en hun ouders. Waar mag er nog eens echt geravot 
worden met een ijsje als beloning, en een Gageleer voor de papa? 

Andere ‘knelpuntberoepen’ in onze dagelijkse werking zijn o.a. mensen die activiteiten met jonge kinderen 
willen opzetten (o.a. voor het Snuit-programma), wizards voor promotie, communicatie en sociale media 
– om er maar twee te noemen. Is er iemand die  bv. enkele korte YouTube filmpjes wil maken over de Klein-
Brabantse natuur? Enfin, we willen zeker ruimte creëren voor mensen met nieuwe ideeën en aanpak! Kom 
uzelf eens voorstellen! 

Het feit dat we op een zucht staan van 1000 leden/gezinnen in Klein-Brabant, en dat we een geweldige 
opkomst zagen voor de film ‘Onze Natuur’, samen met de wildcamerabeelden uit eigen streek van Joost 
Reyniers, sterkt ons in de overtuiging dat er nog flinke groeimarge zit op onze lokale werking. Laat ons er 
samen iets goeds van maken in 2023!   

Met de beste wensen van het afdelingsbestuur! 

Diederik Schowanek, Voorzitter NPKB
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Een Blue deal-project  in de vallei van de 
Molenbeek in Liezele en Kalfort
Ronny Segers en Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse regering stelde het relanceplan “Vlaamse 
Veerkracht” voor tijdens de Septemberverklaring in 
2020. Blue Deal is hierin opgenomen als maatrege-
lenpakket tegen droogte en wateroverlast. Er wordt 
ingezet op infiltratie om van Vlaanderen opnieuw 
een spons te maken zodat we water optimaal kunnen 
benutten. Onze reservaatgebieden in Klein-Brabant 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Navolgende 
ingrepen, in samenspraak met de gemeente Puurs-
Sint-Amands en de Polder Vliet en Zielbeek, situeren 
zich allemaal op terreinen van Natuurpunt.

Transformatie van 2 vijvers
In dit project worden twee kunstmatige vijvers nabij 
Essendries grotendeels gedempt om zo het valleige-
bied en de waterhuishouding te herstellen. De vijvers 
liggen ca 400m uit elkaar en kunnen hydrologisch 
als afzonderlijke systemen beschouwd worden. De 
vijvers worden zowel gevoed door neerslagwater als 
door grondwater. De diepte is dan ook sterk afhanke-
lijk van het seizoen en de hoeveelheid neerslag.

Noordelijke vijver
Uitgangssituatie 
Verschillende decennia geleden werd hier een vijver 
gegraven en de uitgegraven grond werd op grote 
bermen naast de vijver gelegd. De vijver heeft een 

verdrogende werking op zijn onmiddellijke omgeving 
door de ondiepe grondwaterstanden in het valleige-
bied. De vijver vangt grondwater af, zelfs in de maan-
den met de laagste grondwaterstanden. 

Geplande inrichting 
De vijver wordt grotendeels gedempt met de oor-
spronkelijk grond van de uitgraving. Daarvoor wordt 
alle begroeiing op de grondhopen verwijderd (vnl. 
bamboe, paplaurier en sparren, ook enkele eiken). Ter 
grootte van de huidige contour van de vijver wordt er 
een laagte behouden van ca. 40cm diepte t.o.v. het 
omliggende nieuwe maaiveld. Binnen deze laagte 
blijft er een poel behouden met max. diepte van ca. 
80cm. Er wordt een volume van 1.322 m³ gedempt. 
De overtollige grond wordt afgevoerd. 

Zuidelijke vijver 
Uitgangssituatie 
Ook hier werd lang geleden een vijver gegraven en de 
uitgegraven grond werd uitgespreid over het ganse 
perceel. Deze vijver heeft eveneens een verdrogende 
werking op zijn onmiddellijke omgeving. 

Geplande inrichting 
Het perceel wordt afgegraven tot op het oorspron-
kelijke (=natuurlijke) maaiveld. Met de afgegraven 
grond zal de kunstmatige vijver grotendeels gedempt 
worden. Er zal wel een poel behouden blijven met 
zacht hellende oevers. Er wordt een volume van 
1.023 m³ gedempt. Rond de poel zal zich een natte 
graslandvegetatie ontwikkelen, die kenmerkend is 
voor het valleigebied. Op de perceelsgrens tegen de 
weg komt een houtwal. De knotwilgenrij op de per-
ceelsgrens blijft behouden.

Om de grondwerken uit te voeren, zullen de vijvers 
eerst leeggepompt worden. Het gaat om een één-
malig leegpompen van de vijvers, niet om een bema-
ling over een langere periode. De noordelijke vijver 
bevat ongeveer 1.400m³ water, de noordelijke vijver 
1.100m³. Het water wordt overgepompt naar een 
perceelsgracht. Daar kan het water afhankelijk van 
de terreinomstandigheden op dat moment infiltreren 
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of afstromen naar de Molenbeek. (Nvdr. Er werd al 
bevestigd dat er momenteel geen vissen vertoeven in 
deze vijvers.)

Daarnaast plant VLM nog enkele andere inrichtings-
werken. 
Daarbij worden werken uitgevoerd aan de Broek-
loop en aan de oeverzone van de Molenbeek in het 
natuurgebied Liezelebroek. De Broekloop zal een 
natuurtechnisch profiel krijgen en er wordt een stuw 
geplaatst om water vast te houden. Oeverwallen, die 
het gevolg zijn van jarenlange ruimingen, worden 
verwijderd. Ook langs de Molenbeek worden de oe-
verwallen verwijderd.

Ecohydrologisch herstel vallei Molenbeek 
De Broekloop mondt uit in de Molenbeek. Door een 
stuw te plaatsen op de loop kan het waterpeil beter 
gereguleerd worden. In droge periodes kan de Broek-
loop opgestuwd worden om een verhoging van het 
grondwaterpeil in de zomer na te streven (grondwa-
tergestuurd peilbeheer). Daarnaast wordt de snelheid 
van de hemelwaterafvoer in de Broekloop beperkt en 
kan het hemelwater in de bodem infiltreren. Op die 
manier kunnen de grondwaterreserves voldoende 
aangevuld worden. Bij hoge grondwaterstanden in de 
winter kan de stuw opengezet worden om te natte 
hooilanden in het voorjaar te vermijden (langdurig 
onder water staan). De stuw wordt van een vispas-
sage voorzien.

Herstel natuurlijke waterbuffering 
In de jaren ‘60- ‘70 werd het slib van de Molenbeek 
geruimd en op de oevers (voornamelijk linkeroever) 
gedeponeerd. Hierdoor ontstonden ruimingswallen 
die tot op heden nog aanwezig zijn (tot 1m hoogte). 
Ruimingswallen verbreken echter het contact tussen 
de waterloop en de vallei en verhogen de drempel 
voor overstromingen (verlaging bufferend vermogen). 
Bovendien vormen de ruimingswallen een opstape-
ling van voedselrijk en vervuild sediment. Momen-
teel zijn de ruimingswallen erg verruigd met distels, 
brandnetels en reuzenbalsemien. Binnen het be-
schermd landschap Liezelebroek worden de ruimings-
wallen van de linkeroever verwijderd. 

Het Liezelebroek (kwelgebied) overstroomt vanuit 
de Molenbeek en vangt bovendien neerslag op. 
Aangezien dit regenwater ionenarm (zuur) is en net 
ionenrijk kwelwater gewenst is, is het belangrijk dat, 
hoewel de vallei fungeert als buffergebied, het he-
melwater niet te lang blijft staan op de percelen. 

Het Liezelebroek watert momenteel af naar de Broek-
loop. Langs de Broekloop zijn eveneens ruimingswal-
len aanwezig die ervoor zorgen dat oppervlaktewater 
langer op de aangrenzende percelen blijft staan. De 
vernatting kan mogelijk verzuring veroorzaken wat 
negatieve gevolgen kan hebben op de natuurpoten-
ties. Bovendien heeft de langdurige vernatting ook 
gevolgen voor het beheer. De ruimingswallen van 
de Broekloop worden afgegraven om het waterbe-
heer opnieuw te optimaliseren. Het mineraalarme 
regenwater kan dan opnieuw makkelijker afgevoerd 
worden van het Liezelebroek naar de beek zodat ook 
het maai- en begrazingsbeheer beter kan uitgevoerd 
worden. De afgegraven grond wordt afgevoerd.

Ruimingswal langs de Molenbeek

De zuidelijke vijver
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Herprofilering van de Broekloop

De Broekloop zal in bepaalde zones een natuurtech-
nisch profiel krijgen. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
oevervegetatie. Door het onderhoud te beperken tot 
de oorspronkelijke breedte blijft de doorvoercapa-
citeit gelijk, terwijl de bergingscapaciteit alsook de 
natuurwaarde toenemen. 

Waar het mogelijk is, dient een grotere structuurvari-
atie gecreëerd te worden. Dit biedt voordelen naar 
de aanwezige en potentieel aanwezige levensge-
meenschappen: paaiplaats voor vissen, leefgebied en 
voortplantingszone voor amfibieën (bij afwezigheid 
vis), leefgebied insecten zoals libellen. Daarnaast 
biedt dit voordelen naar het infiltrerend vermogen, 
naar de bergingscapaciteit, naar het nazuiverend ef-
fect en naar de vertraagde afvoer van hemelwater.

 

 

Foto’s: Ronny Segers en VLM

                                  Online aankopen en Natuurpunt 
     Klein-Brabant steunen? 
Het kan, via Trooper!
Op www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant vind je een hele reeks links naar diverse bekende 
webshops. 
Bij het aanklikken van dergelijke link dien je aan te vinken dat je Natuurpunt Klein-Brabant wenst te steunen 
waarna je wordt doorverbonden naar jouw favoriete webshop en gewoon je aankopen kan doen zoals je 
dat normaal doet zonder één euro extra uit te geven. Van elke aankoop die je doet vloeit er echter wel een 
percentje naar Natuurpunt Klein-Brabant; een gemakkelijkere manier om ons te steunen is moeilijk denkbaar!

Tip: zet www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant bij je favorieten. 
Dit leverde ons intussen al meer dan 900 euro op!

Verbreding van de Broekloop met   drassige 
oeverzones
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Terugblik
Foto’s : Diederik Schowanek, Ronny Segers, An Wouters, Luc Peeters

Fietstocht naar 
het ontpolderde 
gebied Wal-Zwijn

Op zoek naar paddenstoelen in het Meer-
daalwoud

Dag van de Natuur in het arboretum: maaien, zagen, opruimen, snoeien, ...
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Alweer een zeer geslaagd afdelingsweekend in de Vulkaaneifel, met 24 natuurgenieters 
in de omgeving van Gerolstein en Deudesfeld, inclusief kraanvogels !
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Werken in het Kraaienbroek
 
Op het voorste deel van de grote fauna-akker 
werd winterrogge ingezaaid, met veel dank aan 
Patrick Joschko voor het onmiddellijk wellen 
met zijn tractor. Nu is het nog een kwestie van 
kiemen om het bordje voor onze wintervogels te 
vullen.  
Samen met de 8 deelnemers van de cursus 
zeisen van het Regionaal Landschap Schelde-
Durme heeft ons zeisteam mooi werk verricht in 
het Kraaienbroek. Het driehoekig graslandje is 
volledig gemaaid met de zeis. Het maaisel werd 
op een muizenruiter geplaatst waarin kleine 
diertjes kunnen overwinteren. Laatbloeiers als  
beemdkroon en engelwortel werden gespaard. 
En enkele delen werden niet gemaaid voor de 
overwintering van (de eitjes van) sprinkhanen en 
vlinders. 

Verder voorzien we nog enkele aanplantingen 
van hagen en houtkanten, en worden er deze 
winter nog knotwilgen verjongd, met hulp van 
JNM en de scouts van Bornem.
 
Ondertussen is Natuurpunt Beheer ook gestart 
met de opmaak van een nieuw natuurbeheer-
plan voor het Kraaienbroek.

Er werden maar liefst 5 filmvertoningen van ‘Onze 
natuur’ gedaan, waarbij de eigen bijdrage van Joost 
over 5 jaar wildcamera-waarnemingen erg gesmaakt 
werd.
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Fietszoektocht  in en rond Lip-
pelo-bos
Het zoektochtteam

Mooi fietsweer, een niet te lang parcours van 21 km, 
het zeer landelijk parcours langs o.a. het kasteel Hof 
Te Melis, het drieprovinciepunt, het geografische 
middelpunt van Vlaanderen en een zee van tijd om 
deel te nemen (4 maanden) konden 105 deelnemers 
verleiden mee te doen. 92 deelnemers leverden hun 
antwoordformulier in en hadden recht op een prijs. 

Een fotovraag plus 34 vragen dienden opgelost te 
worden. De ene vraag al wat pittiger dan de andere, 
kleine addertjes onder het gras en twee schiftings-
vragen deden de teerling vallen; 6 deelnemers waren 
foutloos. 15 mensen hadden slechts 1 foutje, 9 had-
den 2 foutjes, 12 personen hadden 3 foutjes, enz... 

Gerda Riquier uit Opdorp, Willi Van Wemmel uit Mal-
deren en Maaike De Ridder uit Hamme sleepten 

respectievelijk een restaurantbon van 100, 75 en 50€ 
uit de brand. Helaas geen foto van de winnaars ; de 
winnares had onverwacht forfait moeten geven voor 
de prijsuitreiking. 

De tien eersten hadden een iets waardevollere prijs, 
daarna had iedereen - ongeacht de score - een prijs 
die hun inschrijvingsgeld evenaarde. Tel daar de ge-
zonde inspanning, het zoekplezier, een natje en een 
droogje onderweg en de natuurbeleving bij voor 9€ 
en je komt tot het besluit ; volgend jaar doe ik (terug 
of ook) mee... !

Ondanks de fel gestegen drukkosten, bracht de tocht 
een kleine 300€ op. Deze zal aangewend worden om 
de natuur in Klein-Brabant nog meer kansen te geven. 

Zeer uitdrukkelijke dank aan de deelnemers !!!

De Spechtinktzwam
Sonia De Keyzer

Deze schoonheid die behoort tot de familie van de 
inktzwammen, vind je vanaf de zomer tot in de late 
herfst, meestal in de buurt van beuken. Hij is zo zeld-
zaam dat hij op de rode lijst van zeldzame soorten 
staat.

De opmerkelijke hoed kan wel een diameter van 4 tot 
8 cm hebben. In het begin is hij bedekt met een wit-
viltig vlies, ook velum genoemd, dat na verloop van 
tijd, als de zwam groter wordt, breekt in verschillende 
gevlekte bandjes en doet denken aan de veren van de 
grote bonte specht.

De eetbaarheid van deze zwam is nooit onderzocht 
maar hij zou zo slecht smaken dan je je twee maal be-
denkt alvorens er een hap van te eten. Verschillende 
bronnen zeggen dat hij giftig is, maar dat sommige 
mensen ervan kunnen eten zonder nadelig effect. Die-
zelfde bronnen vermelden echter niet wat er met de 
rest van de consumenten is gebeurd.
De spechtinktzwam is saprotroof, wat wil zeggen dat 
hij leeft op dood organisch materiaal en dus tot de 
opruimers behoort. 

Omdat hij zo goed lijkt op de geschubde inktzwam, 
die perfect eetbaar is, bestaat het gevaar dat deze 

met de spechtinktzwam verward wordt. Dit is dus 
het grote probleem met alle paddenstoelen: veel 
giftige soorten lijken sprekend op de eetbare soorten, 
zodat vergissingen vlug gebeurd zijn.
Tenslotte nog dit. Alle paddenstoelen zijn eetbaar, 
maar sommige slechts 1 keer…..

Bron: https://deepfreezer1.blogspot.com
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“ Op een dijk – scheidingslijn tussen getijdenrivier en 
moerassig broekbos – word ik deelgenoot van de 
ruimte badend in het oneindige. Al regent het pijpen-
stelen, al heerst er strakke wind, al is het nacht, op 
een dijk voel ik mij nooit alleen.” 
(Uit ‘Kind van de Schelde’, p. 52)

Zolang er reeds mensen langs rivieren wonen, wordt 
er strijd geleverd tegen het landinwaarts stromende 
vloedwater en het richting zee stromende eb- en op-
pervlaktewater. Zeker als beide stroomrichtingen sa-
menkomen in perioden van zware onweders, kunnen 
er onberekenbare noodsituaties ontstaan.
 
De historiek van de Kraagdijk is gespekt met heroïek 
en verhalen. Denk aan de legende van Onze-Lieve-
Vrouw van de Krocht, uit de 16e eeuw. Onze voorou-
ders hebben toen vele jaren gewerkt aan een deftige 
dijk, vooral bestaande uit goede kleigrond. Zo werd 
dit gebied ingepolderd en ontstond de vruchtbare 
polder: het Groot Schoor, 23 ha.

Dank zij recent archeologisch onderzoek is vastgesteld 
dat deze 1,2 km lange hoefijzervormige ringdijk in de 
loop van de tijd werd opgebouwd in 4 fases, telkens 
breder en hoger en helemaal onderaan op de grond-
basis ligt een wilgenvlechttapijt. De laatste dijkver-
hoging dateert van na de overstroming van februari 
1953. Met de komst van het Sigmaplan werd de erbij 
horende Scheldedijk nogmaals aangepast.

Momenteel is de Vlaamse Waterweg volop bezig met 
de 5e fase van inrichting van deze Kraagdijk: de aan-
leg van een bredere, hogere ringdijk, aangepast aan 
Sigma normen. Die dijk zal als winterdijk moeten be-
stand zijn tegen de hoogste Scheldevloeden en dienst 
doen voor doorgaand wandel- en fietsverkeer. Het 
volledige Groot Schoor zal ontpolderd worden, wat 
vrij uitzonderlijk is in deze contreien. De Scheldedijk 
wordt deels weggenomen, er zal een bres worden 
gemaakt in contact met de Scheldestroom zodat da-
gelijks het vloedwater het gebied kan binnenstromen 
op gereduceerde wijze. 

Er is niks nieuws onder de zon, want oorspronkelijk 
hoorde deze polder tot het stroomgebied van de 
Schelde. Deze extra ruimte voor de rivier toont duide-
lijk waar we naartoe gaan met de beheerplannen van 
het toekomstig waterbeleid. Dit beleid moet rekening 
houden met perioden van wisselvallige, moeilijk in te 

schatten weersomstandigheden. Extremen van water-
overlast en droogte zullen elkaar afwisselen, zolang 
het klimaat onstabiel blijft.

Het Groot Schoor zal zijn naam alle eer aandoen; er 
zal zich met de jaren een schorrengebied ontwikkelen 
met wilgenvloedbos, rietvelden en divers moerassig, 
estuarien biotoop. Dit biedt perspectieven voor een 
verrijking van de biodiversiteit binnen deze waterrijke 
omgeving. Vooral als je weet, dat de laatste decen-
nia deze polder was beplant met fruitbomen, die een 
overlast met zich meebrachten van chemische sproei-
stoffen, waardoor de biodiversiteit was teruggevallen 
tot een erg laag niveau.

Deze ontpoldering is een van de pioniersgebieden, 
vooral betreffende aanleg en inrichting. De kraagdijk 
is momenteel opengelegd, om de aanwezige klei-
grond te kunnen gebruiken bij de afwerking. In het 
gebied zelf worden reeds kronkelende vooroevers 
aangelegd om het binnenkomende vloedwater te lei-
den. 

Voor de aanvoer per schip van vele tonnen grond is 
een extra aanlegsteiger geplaatst. Het ontmantelen 
van de dijk ter hoogte van de toekomstige opening is 
ook al aangevat. 

De Kraagdijk
Cis Peeters
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Kom jij mee vleermuizen tellen? 
Meten is weten en dat geldt ook voor het natuurbehoud. Jaarlijks 
worden daarom de overwinterende vleermuizen geïnventariseerd 
om na te gaan of de aantallen stijgen of dalen. In onze regio is het 
fort van Bornem een zeer belangrijke overwinteringsplaats voor 
verschillende vleermuissoorten. Om de vleermuizen in een fort te 
inventariseren moeten we elke kier in elke kamer afzoeken. We kun-
nen dus wel wat extra handen en ogen gebruiken. 

Heb jij zin om ook een vleermuizenteller te worden? 

Op zaterdag 4 februari inventariseren we het fort van Bornem. Als 
je mee wil laat dan op voorhand iets weten aan Arno Thomaes 
(Arno.Thomaes@gmail.com) en breng laarzen, zaklamp en picknick 
mee. 

Hoe goed volgen we het Euro-
pese milieubeleid?
Een evaluatie door de Europese 
Commissie
Erika Van den Bergh

Het Europese Directoraat-Generaal milieu evalueerde 
onlangs hoe België de Europese milieuwetgeving en 
richtlijnen naleeft. 

We zijn voorlopers in circulaire economie en afvalbe-
heer. Maar we slagen er niet in om NO2 grenswaar-
den na te leven in de Antwerpse regio én de kans is 
bijzonder klein dat we onze eigen gestelde doelstellin-
gen inzake ammoniak vermindering zullen halen. Ook 
de nitraten in de Vlaamse oppervlaktewateren tonen 
steeds zorgwekkender trends.

Onze ecosystemen en biodiversiteit gaan gebukt on-
der zeer hoge druk door de hoge bevolkingsdichtheid, 
immer toenemend transport (vooral van en naar de 
Antwerpse haven) en intensieve landbouw. Slechts 
op 1.3% van het Vlaamse landbouw areaal is er bio-
logische landbouw, dat is ver onder het Europees ge-
middelde van 9%.

De grootste waslijst van prioritaire acties kregen we 
dan ook mee voor de toestand van onze natuur, die is 

de slechtste van Europa. Meer dan 95% van onze 
Natura-2000 habitats hebben een ongustige staat van 
instandhouding. Bovendien dragen we minder dan 
gemiddeld bij aan het Europese Natura-2000 
netwerk. Alle 40 invasieve uitheemse soorten van de 
EU-lijst van zorgwekkende soorten zijn geobserveerd 
in de Belgische natuurgebieden. Daartegenover staat 
dat we in vergelijking tot de rest van Europa de toe-
stand van de natuur wel zeer nauwgezet opvolgen en 
rapporteren.

De kwaliteit van onze natuurgebieden waarborgen is 
de belangrijkste uitdaging. We hebben al  natuurdoe-
len en -beheerplannen voor Natura-2000 gebieden 
onder beheer van de overheid en de ngo’s maar de 
private terreinen van het netwerk blijven achter. Er 
zijn er wel een aantal met beheerplannen in opmaak 
of goedgekeurd. Maar deze zijn doorgaans weinig 
ambitieus én er is in Vlaanderen geen juridische stok 
achter de deur om de staat van instandhouding af te 
dwingen in particulier beheerde terreinen.      
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De aanwezigheid van voldoende groen in de buurt is 
belangrijk voor ons welzijn. Groen heeft een positief 
effect op onze gezondheid maar ook op biodiversiteit 
en klimaatbestendigheid. 

Een veelgebruikt referentiekader om de beschik-
baarheid van groen te beoordelen is het ‘Kader voor 
bereikbare groene ruimte’ dat werd ontwikkeld in 
het kader van MIRA-S 2000. Op basis van 2 factoren, 
maximumafstand tot het groen en minimumareaal 
van het groen, werden een aantal normen voor ver-
schillende groentypes uitgewerkt. 

maximale af-
stand

minimale op-
pervlakte

woongroen < 150 m geen minimum
buurtgroen < 400 m > 0,2 ha
wijkgroen < 800 m > 10 ha
stadsdeelgroen < 1.600 m > 30 ha
stadsgroen < 3.200 m > 60 ha
stadsbos < 5.000 m > 200 ha

Om voor heel Vlaanderen een uitspraak te kunnen 
doen over de aanwezigheid en nabijheid van de ver-
schillende groentypes wordt de landgebruikskaart 
gebruikt. Het groen moet bereikbaar zijn via de open-
bare weg, met uitzondering van snelwegen, op- en 
afritten en meerbaanswegen.

Verschillende categorieën uit de landgebruikskaart 
worden als groengebied beschouwd. Ook beheerde 
natuurgebieden worden als groengebied opgenomen. 
Sommige types groen worden echter uitgesloten 
zoals privétuinen, golfterreinen, groen op kerkhoven, 
militaire domeinen etc.

Deze tabel toont hoeveel % van de oppervlakte van 
Klein-Brabant en het Vlaams Gewest tot een bepaald 
groentype behoorde in 2019. Gebieden die in aan-
merking komen als stadsbos komen ook in aanmer-
king voor alle andere groentypes. 
 
% buurt-

groen
wijk-
groen

stads-
deel-
groen

stads-
groen

stads-
bos

Bor-
nem

45 43 41 39 29

PSA 23 18 15 13 3

Vl. ge-
west

24 21 19 18 15

Bijna 29% van de oppervlakte van Bornem valt onder 
stadsbos. Dit is vooral te wijten aan de aanwezigheid 
van het Graafschap en de bossen van Hingene. In 
Puurs-Sint-Amands is dat maar een goede 3% van de 
oppervlakte. 

In Puurs-Sint-Amands is het aandeel van de opper-
vlakte dat tot een bepaald groentype behoort bijna 
telkens lager dan in het Vlaams Gewest. In Bornem 
zijn die aandelen telkens fors hoger. 
De recente en geplande aanplantingen zoals het 
Branstbos, de Poortersbossen en de Steenbossen zijn 
hier nog niet mee in verrekend.

Wanneer we nu kijken naar het aandeel inwoners dat 
toegang heeft tot de verschillende groentypes wordt 
het beeld wel genuanceerder. Hier speelt namelijk 
ook de afstand tot het groentype een rol. Een groot 
deel van de bevolking woont binnen de maximum-
afstand van de verschillende groentypes (gemeente-
grensoverschrijdend). 
Zowel Bornem als Puurs-Sint-Amands scoren telkens 
beter dan het Vlaams Gewest. Voor het woongroen is 
dat zelfs 100%.
% buurt-

groen
wijk-
groen

stads-
deel-
groen

stads-
groen

stads-
bos

Bor-
nem

99 99 99 99 99

PSA 93 79 91 99 99
Vl. ge-
west

91 63 73 87 81

Groenaanbod in Klein-Brabant
Veerle Beyst

Groengebieden in Klein-Brabant (donkere vlekken)
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BELEID
Het bestuur

Onze afdeling heeft mee bezwaar ingediend tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de exploi-
tatie van een kleiduifschietstand in Ruisbroek, nabij de Rupeltunnel. Het gaat om een verplaatsing van de vroe-
gere activiteit en met verdraaiing van de schietrichting naar Boom. 
De vorige schietstand veroorzaakte al sinds 1989 geluidsoverlast in de ruime omgeving en dit tot op een af-
stand van 8 km, maar kon zich voortzetten dankzij een opeenvolging van ‘tijdelijke’ vergunningen. 
Terwijl de wettelijke algemene geluidsnormen, à la tête du cliënt, in Vlarem II geschrapt werden voor dergelijke 
activiteit ... 

Wij menen dat hiervoor geen plaats meer is in het centrum van Vlaanderen. 

De provinciale omgevingsvergunningscommissie én het college van Puurs-Sint-Amands gaven negatief advies 
en leverden een weigering af. Het dossier is momenteel in beroep bij de deputatie van Antwerpen.

Nog een interessante toepassing die ik wil 
meegeven, is te vinden op de website leef-
kwaliteitvlaanderen.be. Bij het thema ‘ruimte 
en groen’ kan je een kaart vinden over de 
natuurbeleving op de weg. Dit geeft een in-
druk van het ‘groenblauw’ in een wijk, gezien 
van op de weg. Het wordt berekend voor alle 
openbare wegen in Vlaanderen aan de hand 
van het percentage groenblauwe ruimte 
(hoog groen, laag groen, landbouw en wa-
ter) dat voorkomt binnen een straal van 20 
meter rondom de weg. Met deze kaart kan 
je bijv. de aangenaamste route tussen 2 pun-
ten bepalen of kan je de groenste (en vaak 
gezondste) route naar de school voor je kind 
uitstippelen.

De natuurbeleving op de weg is afgenomen tussen 
2013 en 2019. In 2013 had nog bijna 55% van de we-
gen een aandeel groenblauwe ruimte van 80-100% 
in Puurs-Sint-Amands. Dit is afgenomen tot 42,6% in 
2019. Het aandeel van de wegen dat minder dan 10% 
groenblauwe ruimte heeft in de omgeving steeg van 
5% tot bijna 11% in dezelfde periode. Voor Bornem 
zien we een gelijkaardig verloop al is het aandeel van 
wegen met een hoge natuurbeleving (80 tot 100% 
groenblauwe ruimte rondom de weg) hier hoger.

Met dank aan Lien Poelmans van VITO voor het nalezen van het artikel en 

het aanleveren van extra gegevens over Puurs-Sint-Amands en Bornem.

Bronnen:

Poelmans Lien, Janssen Liliane, Vranckx Stijn (2022), Natuurbeleving op 

de weg – Technische beschrijving. Studie uitgevoerd in opdracht van het 

Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Verachtert, E., Poelmans, L. (2022) Groentypologieën, toestand 2019, 

Technische beschrijving, rapport in opdracht van het Departement Omge-

ving.

Heb jij een mooie waarneming, een leuke anekdote of een verrassende foto ?

Stuur het in en wij plaatsen het hier. 
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Vogelwaarnemingen tijdens de 
herfst 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

Op 2.12.2022 streken de eerste 6 kleine zwanen neer 
op het Noordelijk Eiland. De zwanen grazen er op wa-
terplanten en keren elk najaar trouw terug naar het 
gebied. Dit najaar troffen ze er omwille van de droge 
zomer wel weinig water aan.
Een groep van 12 grote zilverreigers trok op 
12.11.2022 over Liezele (MEP).

Door de droge, warme zomer was er op het Noor-
delijk Eiland nauwelijks nog water, een slechte zaak 
voor eenden. Kleine zilverreigers en lepelaars zoch-
ten naar visjes in het achtergebleven water terwijl 
steltlopers zoals kemphaan, wel profiteerden van 
het slik van de drooggevallen plassen. Van 12.09 tot 
18.09.2022 foerageerden tot 7 bontbekplevieren op 
het Noordelijk Eiland (CLE, VCP, MEP ea). Van 11.09 
tot 7.10.2022 waren er op het Noordelijk Eiland tot 
6 kleine strandlopers aanwezig (LEJ, LIG, IBA, ea), op 
4.11.2022 werden 2 gestreepte strandlopers gezien 
(VEM).
 
Op 30.10.2022 trokken 16 goudplevieren over Win-
tam (BOK) en op 15.11.2022 pleisterden 3 goudplevie-
ren op de kouter van Hingene (REJ).
Er waren 9 waarnemingen van houtsnippen, waaron-
der een slachtoffer van de hoogspanningsleiding op 
de kouter van Hingene op 21.11.2022 (VVL) en een 
raamslachtoffer in de Hof-ten-Berglaan in Puurs op 
16.11.2022 (VRT). 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.

Een mooie groep van 100 holenduiven foerageerde 
op 6.12.2022 op velden in de buurt van de Platte 
Heegtestraat in Bornem (DWL).

Op 19.10 en 22.10.2022 trok telkens een velduil over 
het Noordelijk Eiland (MAR, BOK, DKK). 

Rode wouwen op doortrek werden gezien op 
19.10.2022 over Orchis in Bornem (DSJ) en dezelfde 
dag ook over Wintam (MAR, BOK, DKK). Op 20.10 en 
21.10 werd een rode wouw gezien op de Pandgat-
heide in Oppuurs (REJ, LEY). 

7 maal werden overtrekkende of jagende blauwe 
kiekendieven gezien: op 17.09.2022 en 6.11.2022 
over Liezele (MEP), enkele keren over het Noordelijk 
Eiland (BOK, DKK, MAR), en over de Schelde in Branst 
op 22.10.2022 (HEJ). Van de bruine kiekendief waren 
er 24 waarnemingen. Er waren 6 waarnemingen van 
smellekens, alle tijdens de trektellingen op het Noor-
delijk Eiland (CEJ, DKK, BOK, MAJ). 
Er waren 6 waarnemingen van visarend, waarvan 5 
keer in Wintam (meerdere waarnemers) en ook een 
visarend op 3.10.2022 boven de Scheldeschorren van 
Weert (SPK).

De middelste bonte specht werd regelmatig waarge-
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nomen in Lippelo, maar was ook aanwezig in de Schel-
landpolder in Hingene (DBJ, MEL, REJ). De zwarte 
specht werd 8 keer gemeld in Marselaer en Lippelo-
bos (DBJ, ea). 
In de uitzonderlijk warme oktobermaand waren er 
waarnemingen van vale gierzwaluwen in de lage 
landen. Op 23.10.2022 werd een vale gierzwaluw 
waargenomen boven Wintam (WVA), een kortstondig 
waargenomen gierzwaluw op dezelfde dag in Lippelo 

(DBJ) was wellicht ook een vale. Een late boerenzwa-
luw werd nog op 1.11.2022 gezien in Oppuurs (MEP).

Vuurgoudhaan broedt slechts op enkele plaatsen in 
Klein-Brabant, typisch op plekken met rijkelijk met 
klimop begroeide loofbomen. In najaar en winter kun-
nen ze echter vaker gezien worden (VNL, REJ, LIG), 
dikwijls in gemengde groepen met goudhaantjes en 

mezen. Ze hebben in najaar en winter een voorkeur 
voor bomen en struiken waar nog veel blad op staat. 
Waar ze dan fladderend tussen de bladeren naar in-
secten speuren.

Op 10, 22 en 25.10.2022 werden buidelmezen gezien 
of gehoord op het Noordelijke Eiland (DKK, VCP, BOK).

Er waren 6 waarnemingen van overtrekkende beflijs-
ters, allemaal tijdens trektellingen over het Noordelijk 
Eiland (CEJ, BOK, DKK).
Goudvinken werden gezien in de Schellandpolder in 
Hingene op 16.10.2022 4 ex en 2 ex in Coolhem op 
12.11.2022 (REJ). 

Er waren 9 waarnemingen van appelvinken, vooral 
van overtrekkende vogels, maar er lijken ook opnieuw 
wat appelvinken in de streek te overwinteren (meer-
dere waarnemers).

Waarnemers waren ondermeer: Boey Karel (BOK), Ce-
lis Jan (CEJ), Claes Erwin (CLE), De Bruyn Joppe (DBJ), 
De Keersmaecker Kris (DKK), De Smet Jan (DSJ), De 
Wit Luc (DWL), Helpers Johan (HEP), Ibens Ann (IBA), 
Ledeganck Jan (LEJ), Lenaerts Yves (LEY), Lissens Gil 
(LIG), Maex Rudy (MAR), Marivoet Jan (MAJ), Meert 
Luc (MEL), Mees Paul (MEP), Reyniers Joost (REJ), 
Speelman Koen (SPK), Van Assche Wouter (VAW), Van 
den Cruyce Pieter (VCP), Van de Velde Lesley (VVL), 
Van Nimmen Lauren (VNL), Van Reeth Thomas (VRT), 
Verleye Mark (VEM), Wouter Van Assche (WVA).

Foto’s : Luc Meert (rode wouw en goudvinken).

“Vorige maand een iet of wat speciale aanval 
van een Buizerd op ons terras.
In de klimhortensia links van onze tuinmeube-
len zaten op ooghoogte jonge houtduiven op 
de nest. Terwijl wij in de living aanwezig waren, 
het schuifraam stond zelfs open, mijn vrouw 
zat dan nog op een halve meter van het schuif-
raam,  vloog er plots een buizerd voor dat nest 
waarna hij met een van de jongen verdween, dit 
op enkele meters van ons vandaan, verwonderd 
bekeken we mekaar. Op de andere foto is het 
resterende jong te zien, dit is daarna kunnen 
uitvliegen.”
Luc Meert
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Raadselfoto
Ronny Segers

In het vorige tijdschrift zag je een close-up van de staart van een Waterhoen. 
Hij behoort tot de familie van de rallen, en is op alle continenten te vinden, be-
halve antarctica. Het is een vrij schuwe vogelsoort die zich meestal dicht bij de 
beschutting van de oeverbegroeiing ophoudt. Het voedsel van het waterhoen 
bestaat uit waterplanten, grassen, insecten, spinnen, kikkervisjes, maar soms 
ook eieren van andere vogels. 
De kuikens volgen de witte veren van moeder, als deze zwemt of loopt steekt ze 
de staart omhoog zodat de witte veren goed zichtbaar zijn.

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 !

Expeditie Natuurpunt 24 - 25 juni 2023
Wandel, fiets of kano door de Vlaamse natuur, 
1 weekend vol avontuur, uitdaging en gezelligheid

DOE JIJ OOK MEE MET JE TEAM?

In 2023 krijgt Expeditie Natuurpunt een grondige make-over: een nieuwe website, nieuwe routes en nog 
meer plezante dingen. Na 7 edities is Expeditie Natuurpunt een vaste waarde binnen de fondsenwerving 
van Natuurpunt. Vorige editie werd bijna 340.000 euro opgehaald, een bedrag dat integraal naar de afde-
lingen gaat. Voor 2023 dromen we van 150 teams aan de start. Die teams halen elk minstens 1500 euro op 
voor een natuurgebied dat zij kiezen. Natuurlijk kies je voor Klein-Brabant, ten voordele van de uitbreiding 
van onze reservaten !
Meer info en inschrijven via : https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL
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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.

Zie je dit logo,  
dan is de 
activiteit ook 
kindvriendelijk

Zondag 8 januari - Nieuwjaars-
wandeling langs de oevers van de 
Vliet (Natuurgidsen - Sonia)  

• Uur: 13.30u - 16.00u
• Afspraakplaats: parking Eikevliet, Karel 

Suykensstraat 15

Zaterdag 21 januari - Maaien perceel met 
dotterbloemvegetatie  
• Uur: 10.00u - 13.00u
• Afspraakplaats: Kraaienbroek - Mariekerke, Sint-

Jansbeekveld - vanaf de parking van de visclub 
Sinte-Marie staan pijlen van Natuurpunt naar het 
perceel  

• Info: Paul Segers     
segerspol@hotmail.com - 0470 50 45 97

Zondag 29 januari - Excursie Prosperpolder - 
Saeftinghe
Genieten van de wijdsheid van dit landschap en 
kennis maken met de recente uitbreidingswerken van 
de schorren.
• Uur: 9.00 u- 17.00 u
• Afspraakplaats: parking station Bornem
• Info: Erika Van den Bergh   

ericiavdb@gmail.com - 0476 40 01 02 
• Meebengen : laarzen, kledij die vuil mag worden, 

picknick

Zaterdag 11 februari - Ankona  
• Info voor carpool : Ronny Segers - 0477 55 66 38

Zondag 19 februari : - Baggertocht in 
de Scheldeschorren aan de Notelaer
Een expeditie in eigen streek! Zo 
kan je een ontdekkingstocht door 
de Scheldeschorren wel noemen. Alle gevoel 
van richting ben je in deze jungle van riet, grillige 
wilgenstammen, slijk en verraderlijke geulen meteen 
kwijt. Voor een wildernis-ervaring hoef je geen verre 
reizen te maken.
• Uur: 9.00u - 12.00u
• Afspraakplaats:  Hingene, einde van de 

Notelaerdreef aan de dijkparking
• Info: : Joost Reyniers      

joost.reyniers@telenet.be - 0491 14 33 20 

• Deelnemers dienen redelijk goed te been te zijn, 
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

• Meebengen : laarzen, kledij die vuil mag worden

Zaterdag 25 februari - Knotten van wilgen  
• Uur: 9.30 u - 17.00u
• Afspraakplaats: Kraaienbroek - Mariekerke/

Weertstraat - vanaf zandweg witte kapel OLV 
Bijstand staan pijlen van Natuurpunt naar het 
perceel

• Info: Paul Segers     
segerspol@hotmail.com - 0470 50 45 97

Zaterdag 4 maart  - Avondwandeling in 
Weert, aansluitend een lezing over de 
otter in De Zilverreiger
We hebben aandacht voor uilen en 
andere nachtdieren, daarna kan je bij een drankje 
genieten van uitleg over de otter en vertellen we je 
zelfs over een heus ‘otterplan’.
• Uur: 18.30 (wandeling) - 20.00u (lezing)
• Afspraakplaats: Kerk Weert
• Info:  Hans De Schryver       

hans_deschryver@hotmail.com - 0474 89 23 68   

Zaterdag 18 maart - Beheerwerkdag Sint-
Pietersburcht
Jaarlijks voorjaarsonderhoud van de vijver en 
educatieve biotopen rond de speeltuin.
• Uur: 9.00 u-12.00u 
• Afspraakplaats: Scheeveld 18 
• Info: Koen Grolus     

koen.grolus@hotmail.com - 0496 53 06 69

Zondag 2 april - Wilgenwandeling (Natuurgidsen - 
Nils)  
• Uur: 13.30u - 15.30u
• Afspraakplaats: D’Oude Poort Hingene  

Voor de activiteiten van JNM in onze streek zie de 
website www.jnm.be/kleinbrabant.
Voor meer activiteiten van de Natuurgidsen, zie 
https://natuurgidsen-klein-brabant.com.



19

Natuurpunt ● Klein-Brabant _______________________________ januari-februari-maart 2023

CURSUS Natuurverkenner - voorjaar 2023 
Altijd al wat meer willen weten over onze nabije natuur ?
Natuurpunt en de Natuurgidsen Klein-Babant begeleiden je opnieuw in een 10-delige introductie tot 
onze Klein-Brabantse natuur. Er zijn 5 themalessen, telkens gevolgd door een excursie in de buurt: land-
schapslezen - droge gebieden met heide en bossen - Schelde, slikken, schorren en Sigma - natuurbeheer 

- voorstelling organisaties en introductie tot cursus natuurgids.
Theorie geven we telkens op donderdagavond 19u30-22u vanaf 9 maart tot 11 mei, gevolgd door de ex-
cursies op zaterdagvoormiddagen daaropvolgend. De cursus gaat door in NEC De Krodde te Bornem (kin-
derboerderij). Er zijn max. 35 plaatsen.

Contactpersoon: Lieve Willaert - 0478 408 158 – info@natuurgidsen- klein-brabant.com

Behaag ... Natuurlijk
Behaag ... Natuurlijk, in samenwerking met het 
gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands en Bornem, 
leverde in Puurs-Sint-Amands 74 deelnemers op en 
in Bornem 67. Opnieuw een mooi resultaat dus, na 
enkele mindere jaren. Wellicht was dit te wijten aan 
wat minder publiciteit toen. 
Er konden in totaal  9.278 planten verkocht worden.

BOMENACTIE PUURS-SINT-AMANDS
De gemeente stelde gratis 673 bomen ter beschikking van de 
bevolking. 115 ervan werden echter niet afgehaald en zullen 
een plaatsje op gemeentelijk eigendom krijgen.

DENK ERAAN OM JE LIDMAATSCHAP 
TE VERNIEUWEN !

TIP : Help jij ons de kaap van de 1.000 
leden in Klein-Brabant te overschrijden ?

De 26e ANKONA ontmoetingsdag gaat door op zaterdag 11 februari 2023 
op de UA-campus Groenenborger. Dé dag voor vrijwilligers, professione-
len, liefhebbers en enthousiastelingen om meer te weten te komen over 
natuurstudie in de provincie Antwerpen.
 
Het wordt terug een fysieke editie volgens het vertrouwde recept: ver-
schillende sprekers in de voormiddag, een infomarkt met standen, brood-
jeslunch en een netwerkreceptie nadien. 
 
Meer info volgt begin januari via mailing en zal dan ook raadpleegbaar 
zijn op de website van de provincie Antwerpen. 



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):			 	 	 	

kris.tersago@telenet.be
•	 Luc	De	Wit	(studie	en	communicatie):	 	 	 	

tel.	0468	34	37	27	-	luc.de.wit@skynet.be
•	 Paul	Segers	:	tel.	0470	50	45	97	-	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
•	 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

voorzitter	Lieve	Willaert	tel.	0478	408158
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.


