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N a t u u r p u n t
bestaat 20 jaar 

Feestweekend in Steendorp

Zaterdag en zondag 
10 en 11 juli In 2021 

van 14 tot 18 u 

We maken er een feestweekend van. We ontvangen
de rondreizende feestcontainer van Natuurpunt op de

Roomkouter Kapelstraat 170a 9140 Steendorp..
- In dit weekend kan je kennis maken met onze ver-
schillende werkgroepen. Ze stellen zich graag aan je
voor: plantenstudie, vogels kijken, natuurfotografie, am-
fibieënoverzetters, poeleninventarisatie, beheerploeg,
tappersploeg, uilenwerkgroep. Uiteraard mag de Steen-
dorpse klei hier ook niet ontbreken. 

- We hebben een mooie fotozoektocht voor jullie klaar en
verschillende uitgewerkte wandelingen ter beschikking.
- Zondagnamiddag is er een blotevoetenwandeling ge-
pland. Hiervoor moet je wel inschrijven. 
- Er is leuke unplugde muziek voorzien.

De Roomkouter biedt aan kinderen een heel gamma
aan mogelijkheden. Het reuze spinnenweb, de houten
muziekinstrumenten, het blotevoetenpad en hopelijk
tegen dan het heropgebouwde houten kasteel enz.
staan op hen te wachten.
Uiteraard draait ons café op volle toeren (onder voor-
behoud van Coronamaatregelingen) en is er info over
de mooie streek te bekomen.

==> Maak er samen met ons een Natuur(punt)feest
van!             ==>        Z e e r  w e l k o m .

Fietsenparking met oplaadpunt voor elektrische fietsen. 
Met de bus? Bushalte 'Blauwhof Steendorp' op 30 m.
Ben je met de auto? Parkeren langs de Kapelstraat.
Organisatie in samenwerking met de gemeente Temse.

Natuurpunt Waasland kern Scousele
Scousele@natuurpuntwaasland.be

0473 72 66 15

Helga Van Put
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woensdag 09 juni 2021

NP Scousele Plantenstudiegroep 17u. – 19u
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, leren determineren en mee op plantenuitstap
willen gaan in een gemoedelijke sfeer. Indien mogelijk
gaan we op verplaatsing.
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Mogelijk gaan we op verplaatsing

zaterdag 12 juni  2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Geanimeerde wandeling in bubbels  

Daknam, nog meer meersen!
Genoeg van het thuiszitten in deze coronatijden? Schrijf
je dan in met je gezin, spreek af met een paar vrienden
of geniet alleen van deze wandeling.
Je wandelt die middag in eigen gemaakte bubbels door
de Daknamse Meersen en maakt kennis met nieuw aan-
gekochte percelen in de Kraaimeersen. 
Deugddoend zo even de benen strekken in ons eigen na-
tuurschoon en landschappelijk is het zeker genieten ge-
blazen!   
Bovendien krijg je in je groepje uitleg over het gebied en
over wat er zoal leeft in de meersen. 
Je krijgt van ons een wandelkaartje waarmee je op eigen
tempo kan wandelen. Op een vijftal plaatsen staat er een
gids voor je klaar.

Start wandeling: parking voetbalstadion Daknam Dak-
namstraat 91
Je kiest vooraf een tijdstip waarop je de wandeling start.
Tussen 13u en 16u kan er per kwartier een groepje ver-
trekken.
Inschrijven is noodzakelijk!  
Via de link op www.natuurpunt-zuid-waasland.be. Lukt dit
niet geef dan een seintje aan Marc Smet
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com
Op het inschrijvingsformulier vermeld je de grootte van
de groep en kies je uit de nog beschikbare startmo-
menten.

Voorzie goede stapschoenen of laarzen
We houden ons aan de coronamaatregelen. Vergeet je
mondmasker niet!
Info: christelstrybos@hotmail.com  052/46 00 58
Jij komt toch ook?

zondag 13 juni 2021

Natuurpunt Scousele Tekenen en schetsen, schilderen
in de natuur 14u. - 16u
Wou je wat meer schetsen, maar komt het er niet van?
Heb je dat nog nooit gedaan?
OK, dan bundelen we samen de krachten en maken er

(een) werk van. We trekken samen de natuur in en zet-
ten ons op een plekje waar ieder zich in kan vinden.
Neem een camping- of visstoeltje mee, je eigen teken-
gerief. Denk aan: potlood, kleurpotlood, stiften, aquarel
(water in een afgesloten potje niet vergeten), houtskool,
.... We doen het ieder, gelijk welke leeftijd, met zelf geko-
zen en meegebracht materiaal en naar eigen niveau. In
de prachtige omgeving van het Natuurhuis in Steendorp,
vinden we zeker een mooi plaatsje.
Info + inschrijven: scousele@natuurpuntwaasland.be
0473 72 66 15.
Natuurhuis Kapelstraat 170a 9140 Steendorp

zondag 20 juni 2021

Natuurpunt Scousele Insectenwandeling 14u. – 16u
We trekken er op uit om insecten te ontdekken op de
Roomkouter. David Van der Haegen neemt ons mee op
stap. Samen met hem ontdekken we de wonderlijke we-
reld van de insecten. Hun levensloop is fascinerend maar
zo onbekend!
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a 9140 Steendorp

zondag 27 juni 2021

Natuurpunt Waasland kern Noord organiseert een stil
midzomerconcert in de boomgaard om 15u in het Na-
tuurhuis Panneweel te Meerdonk
Een stil concert betekent dat de muziek slechts matig
wordt versterkt, maar toch comfortabel hoorbaar zal
zijn voor alle aanwezigen. We verwelkomen een 5-kop-
pige Bluegrass band, een muziekgenre dat je misschien
nog kent van de film “The Broken Circle Breakdown” met
Veerle Baetens en Johan Heldenbergh. De opbrengst
van dit concert gaat naar de inrichting van een blauw-
grasland in ons nieuw natuurdomein Heimeersen in Ste-

Zie ook : www.abllo.be/kalender of   www.abllo.be/klik
NPW ==  Natuurpunt Waasland
NP CVN wandelingen : L = Laarzen gewenst  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!



k a l e n d e r
H

et G
roene W

aasland  m
ei 2021  nr 222

29

kene. Bluegrass muziek voor een blauwgrasland dus! We
zorgen er uiteraard voor dat alles COVID-veilig verloopt,
daarom voorzien we stoelen en tafeltjes op ruime on-
derlinge afstand. Tickets kosten 10 € per persoon. In-
schrijven is verplicht en verloopt via www.panneweel.be.
De prijzen zijn democratisch en de plaatsen zijn beperkt!
Fietsers krijgen een applaus bij aankomst.
Meer info  www.panneweel.be of  concert@panneweel.be.

zondag 4 juli 2021

Vriendenkring Panneweel, NP Waasland-Noord
Openschuurdag Natuurhuis Panneweel, 
thema “insecten” Vooral voor onze kinderen halen we
al ons materiaal uit om al wat klein is en kruipt of vliegt
de determineren. Zelfs onze binoculaire microscopen
staan dan klaar. Het is verbazend hoe vlug kinderen over-
weg kunnen met microscopie. Ze moeten zelf vliegende,
op de grond of onder de grond kruipende en zelfs in het
water zwemmende diertjes gaan zoeken.  We trachten
ze allemaal te determineren. 
Afspraak Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas (Meerdonk)
Begin om 13h30.  Om 14h30 is er een wandeling in de
omgeving in onze natuurgebieden.

zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021

Natuurpunt Scousele 14 tot 18 u
Feestweekend  20  j aar  Natuurpunt
Zie aparte aankondiging in dit blad.
Natuurhuis Kapelstraat 170a  Steendorp

zondag 11 juli 2021

NP  Scousele Blote voetenwandeling van 14 tot 16 u
Onder begeleiding van Christel Cleys bewegingspeda-
goge (www.degoedinjevelschool.be). 
Op je blote voeten op de Roomkouter en rond het Fort,
deed je dat ooit? We geven je vandaag de kans om
samen op stap te gaan en te ervaren wat het is om dat
op blote voeten te doen. Draag sandalen of slippers en
neem een klein rugzakje mee om deze in te steken. Ook
een handdoekje kan nuttig zijn. Kinderen zijn welkom
onder begeleiding van volwassenen. Traject een 3 km.
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

zaterdag 17 juli 2021  

Natuurpunt Scousele 
Bezoek aan een paardenfokkerij  van 14u – 16u

Met de fiets.Het gebeurt niet alle dagen. We krijgen de
gelegenheid om een bezoek te brengen aan een plaat-
selijke paardenfokkerij. Ongeveer een 5 km fietsen.
Info + inschrijven: NP Scousele | 0473 72 66 15
Vertrek: Natuurhuis Kapelstraat 170a 9140 Steendorp

zondag 1 augustus

Vriendenkring Panneweel, NP Waasland-Noord
Openschuurdag Natuurhuis Panneweel, 
thema “kleuren in de natuur”
Wij vinden onze omgeving in kleur dood normaal. Het be-
grip kleur is eigenlijk een erg speciaal fysisch gegeven.
Zien alle dieren dezelfde kleuren?  Waarom zijn alle bloe-
men zo mooi ? We zullen er veel kunnen over vertellen.
Ook onze kinderen worden niet vergeten.
Afspraak Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-
Waas (Meerdonk)
Begin om 13h30. Om 14h30 is er een wandeling in de
omgeving in onze natuurgebieden.
Vanaf 11 kan je in onze boomgaard komen picknicken.
Je brengt zelf je boterhammen mee

vrijdag 06 augustus 2021

NP Scousele  Nachtvlinderavond van 20.30 tot 24 u
Wat weet jij over motten? Wist je dat er groene, geel
met rood en gespikkelde nachtvlinders zijn? Dat ze in
jouw omgeving fladderen? Kom luisteren naar een uit-
eenzetting van Hugo De Beuckeleer in het Natuurhuis.
Als het donker wordt bekijken we buiten met hulp van
een groot wit doek en speciale verlichting of we je die pa-
reltjes ook kunnen laten zien. 
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp 

maandag - woensdag  9 -11 augustus 2021

Natuurpunt Waasland  
NPW Kern Zuid   -    Kern Lokeren Werkgroep NME
Driedaagse  natuurbeleving voor kinderen
Doelgroep: 8-12 jaar
Heb jij ook kinderen die dol zijn op natuur? Die geen
schrik hebben om met hun laarzen door de plassen te
lopen en die verwonderd kunnen kijken naar een rood-
borst, een egel of een insect? 
Schrijf je kind dan in voor deze driedaagse!
De Bossen van Puitvoet en De Vaag zijn het decor voor
allerlei educatieve bos- en natuurspelen. 
Bovendien worden de kinderen daar letterlijk en figuurlijk
warm gemaakt om te leven met en in de natuur met te-
vens respect voor die natuur. Bushcraft dus!
We sluiten af met een uitstap naar De Panne met de
trein en doen allerhande boeiende activiteiten in en rond

www.hetgroenewaasland.be/klik
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het bezoekerscentrum Duinpanne.
Kortom, een programma om u tegen te zeggen!
Voor kinderen een onvergetelijke ervaring!
De eerste dagen gaan door van 9 tot 17 u. De laatste
dag wordt vroeger opstaan en zal ook later eindigen.
We verwachten de kinderen telkens aan de afspraak-
plaatsen te Sint-Niklaas en Waasmunster.
Na inschrijving en enkele weken vóór de driedaagse krijgt
u nog meer concrete info!
PRIJS : prijs per 1, 2 of 3 leden zelfde gezin, telkens
BTW inbegrepen: 75€, 100€, 125€  voor  NPleden   
en  90€, 150€, 180€  voor niet NPleden
Hierin zit ook begeleiding, inkom, treinreis en telkens een
drankje en een stuk fruit.
Inschrijven is noodzakelijk via de link op www.natuurpunt-
zuid-waasland.be. Lukt dit niet, geef dan een seintje aan
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com
Info:  gustaaf.lerno@skynet.be    0495 49 13 91    

zondag 15 augustus 2021

Natuurpunt Scousele Muzikale familiewandeling van
14 tot 16 u
Hoor je graag de muziek van de vogels, de bomen, de
wind? Hoor je graag iemand of iets zingen of muziek
maken in de natuur? Kun je instrumenten vinden in de
natuur? Kom je mee even ontsnappen aan het lawaai,
het gebiep van GSM's, het geronk van auto's?
Deze wandeling is er voor iedereen. Gezinnen met kin-
deren zijn zeer welkom!
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

zaterdag en zondag 21-22 augustus

Natuurhuis Panneweel Ambachtelijk Weekend.
Geniet van een natje en droogje tussen de vele stand-
houders die hun kunnen tentoonspreiden. Uitgebreide
info vindt u op
www.ambachtelijkweekend.be/verzamelpunten/na-
tuurhuis-panneweel
zaterdag tussen 12-18h zondag tussen 10-18h in
boomgaard Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Meer-
donk. Info marc.de.meireleir@telenet.be

donderdag 26 augustus 2021

Natuurstudiewerkgroep van NP Waasland-Noord
Najaarsvergadering  van 20u00 tot 22u30
Op de agenda staan een korte terugblik voorbije activi-
teiten/meetnetten/inventarisaties en de planning 2022
voor wat betreft : natuurstudiewerkgroep Waasland
Noord, activiteiten/excursies (zin in natuurstudie), cur-
sus, inventarisatie, meetnetten, projecten
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-Waas
(Meerdonk)
Verplicht inschrijven via  www.panneweel.be
Info : natuurstudie@panneweel.be Brigitte Van Passel,

03 779 89 31

zaterdag 28 augustus 2021

P a n n e w e e l s f e e s t
“ 2 5  j a a r  N a t u u r h u i s  P a n n e w e e l ”

Vriendenkring Panneweel, NP  Waasland-Noord. 
.... Een jaar te laat, maar beter laat dan nooit...
Een receptie, een lekkere maaltijd, een gezellige babbel
en wat foto’s uit de oude doos zijn de ingrediënten voor
het feest.  Vanaf 18u bieden we een aperitief aan en om
19u wordt het buffet geopend
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, Sint-Gillis-Waas
Inschrijven ten laatste op 14 augustus door registratie
op www.panneweel.be en door 30 € per persoon te stor-
ten op rekening BE36 7512 1006 7381 van Natuur-
punt Waasland Noord.
Info : info@panneweel.be

Donderdag 2 september 2021 

Natuurstudiewerkgroep van NP Waasland-Noord
Cursus gallen.   Hans Vermeulen legt ons uit hoe de le-
venscyclus van de galvormende insecten in elkaar zit en
er passeren een aantal bekende en minder bekende gal-
len en hun waardplanten de revue.
Theorie met Hans Vermeulen op donderdag 2 septem-
ber van 19u30 tot 22u00. In onmoetingscentrum “De
Statie”, Spoorwegwegel 1,  9190 Stekene
Praktijk op zaterdag 18 september van 9u30 tot 12u.
Steengelaag te Stekene.
Verplicht inschrijven via www.panneweel.be en betaling
van 12 Euro (leden) of 15 Euro (niet-leden) op rekening
BE36 7512 1006 7381 van Natuurpunt Waasland-
Noord met vermelding “cursus gallen + naam”
Info : natuurstudie@panneweel.be Brigitte Van Passel,
03 779 89 31

woensdag 08 september 2021

NP  Scousele PlantenStudieGroep Scousele. Voor alle
plantenliefhebbers die willen gebruik maken van een
Flora, leren determineren en graag mee op plantenuit-
stap gaan. En dit alles in een zeer gemoedelijke sfeer.
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Mogelijk gaan we op verplaatsing 

zaterdag 11 september 2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME  
Wandelschoenen in het blote zand.
Kom je mee met ons wandelen in het Heidebos?
Je hoeft helemaal geen natuurkenner te zijn.
Onze gids leidt ons rond op de brede zandrug waarop
het Heidebos zich bevindt. Je
krijgt uitleg over beheer, land-
schap en wat je zoal kan ver-
wachten aan planten en
dieren.

www.hetgroenewaasland.be/klik
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We wandelen in een mozaïeklandschap van naaldbos,
dreven met oude eiken, heide, verlaten akkers en schrale
graslanden. Met een beetje geluk zien we de galloway-
runderen die er grazen.
Je waant je hier echt op de zandgronden van de Kem-
pen, met hopelijk nog mooie stukken bloeiende struik-
heide. Net zoals daar kan je misschien boompieper
spotten die net als een parachuutje neerkomt. 
Ook de Nachtzwaluw leeft in dit biotoop maar om die te
observeren laat je je best induisteren.
Wie het heidebos kent weet dat dit zeker geen verloren
voormiddag zal zijn!
Praktisch: afspraak: 9u   Parking 1  Heidebos  Keizers-
hoek Moerbeke 
Einde wandeling ongeveer 12 u
Inschrijven is noodzakelijk, via de link op www.natuurpunt-
zuid-waasland.be. Lukt dit niet geef dan een seintje aan
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com
Voorzie goede stapschoenen. Heb je een verrekijker
breng die dan mee. We houden ons aan de corona-
maatregelen. Vergeet je mondmasker niet!
Info: 052/46 00 58
christelstrybos@hotmail.com  

zondag 12 september 2021

Natuurpunt Scousele Wandeling rond het Fort     
van 14 tot 16 u
Een natuurgids neemt je mee op een mooie wandeling
rond het Fort van Steendorp. Uiteraard komt de ge-
schiedenis aan bod, dit is onvermijdelijk. Maar het as-
pect natuur wordt ook niet vergeten. Het is er
betoverend mooi. Kom mee kijken.
Info en verplichte inschrijving: 
scousele@natuurpuntwaasland.be   0473 72 66 15
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

Zaterdag 18 september 2021 

Cursus gallen. Zie ook 2/9.
Praktijk van 9u30 tot 12u. Steengelaag te Stekene.

zondag 03 oktober 2021

Natuurpunt Scousele  Wandeling Oost-Sive Polder  
van 14 tot 16 u.   De wandeling gaat gedeeltelijk langs
het Fort, de Roomkouter en ’t Hangene. Langs de Lange
Dreef en de Oost-Sive polder en het schorrengebied het
Kijkverdriet keren we terug.
Stapschoenen gewenst en indien mogelijk verrekijker. 
Info en verplichte inschrijving: scousele@natuurpunt-
waasland.be   0473 72 66 15

Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp

zaterdag 9 oktober 2021

NPW Kern Zuid - Kern Lokeren Werkgroep NME
Natuur met natte voeten  Groot en Klein Broek 

We wandelen langs het overstromingsgebied in Elver-
sele en Waasmunster waar de Durme veel meer ruimte
heeft gekregen. Het water kan hier verder landinwaarts
stromen waardoor slikken en schorren ontstaan. 
Daarin kan zich riet ontwikkelen en kan een wilgenvloed-
bos groeien, een gedroomde habitat voor tal van bijzon-
dere dieren. Zo zijn hier regelmatig Lepelaars,
Bergeenden en zelfs Kluten te zien.
De realisatie van deze zeldzame en Europees be-
schermde getijdennatuur kon er pas komen door de ont-
poldering van 100ha landbouwgrond. Ze zal pas volledig
zijn als er bressen komen in de oude Durmedijken. 
Een gebied als dit is een troef in de strijd tegen de ge-
volgen van de klimaatverandering. Het risico op overs-
tromingen verkleint, een risico dat juist bij Schelde en
Durme heel groot is gezien hun open verbinding met de
zee en hun uitgesproken getij.
Deze morgen is Dirk Hylebos onze gids. Hij weet ons vast
en zeker te boeien! 
Afspraak:  9u parking Resto De Koolputten tot ongeveer
12u,  Koolputten 2 Waasmunster

Inschrijven is noodzakelijk, via de link op www.natuurpunt-
zuid-waasland.be. Lukt dit niet geef dan een seintje aan
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 

Info: christelstrybos@hotmail.com  052/46 00 58

Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door de
Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen.
Verplicht inschrijven.
Meer info op: www.barbiergidsen.be
zondag 06 juni 14.00 u 

Parels aan de Rupelmondse kreek
Zondag 04 juli   14.00 u    

Met de boer de fiets op (fietsuitstap)
Zondag 01 augustus   14.00 u           

Aan de kreek met Tilleke en Guustje

www.hetgroenewaasland.be/klik


