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Visdiefvlot geplaatst op de

Vuurkouter in Steendorp

Een visdief is een slanke vogel met een zwarte kop-
kap, een gevorkte staart en rode poten. De snavel
heeft een oranjerode kleur met meestal een zwarte
punt. De soort staat als kwetsbaar op de Vlaamse
rode lijst. Zij overwinteren langs de West-Afrikaanse
kust, van Mauritanië  tot Nigeria. Maar komen
tot bij ons om een legsel van 2 à 3 eieren uit te
broeden. Een kuiltje in een zandachtige platte on-
dergrond dient als nest. In 2020 hebben 3 koppels
visdief gebroed op de Vuurkouter in Steendorp.

Met steun van het Regionaal Landschap Schelde
Durme en het lokaal bestuur Temse heeft de mi-
lieu ploeg van de gemeente Temse een prachtig
nestvlot kunnen bouwen.  Dit vlot moet het broed-
sel beschermen tegen de vossen, ratten, mar-
terachtigen en andere land- en grondpredatoren.
Natuurpunt Waasland Scousele heeft sinds enige
tijd een mooi stukje van de Vuurkouter in beheer.
In samenwerking met de milieuploeg, de brand-
weer en een boot van een Vuurkoutergebuur is het
vlot op 29 april daar te water gelaten. Het is er vrij
diep en het vlot is vakkundig verankerd. 

Hopelijk vinden de visdieven dit vlot even prachtig
als wij en zien we hier binnenkort broedsels. De vo-
gelliefhebbers van Natuurpunt zullen dit zeker mo-
nitoren. De vliegkunsten van de visdief zijn
spectaculair!
Je kan het vlot zien liggen via de wandelweg Oe-
verdam (vertrek gemeenteplein Steendorp, rich-
ting Rupelmonde). Natuurpunt Waasland Scousele
heeft er een prachtig uitkijkpunt dat voor het pu-
bliek toegankelijk wordt gemaakt. Zeker verrekijker
meenemen!

Natuurpunt Waasland -Scousele
Nine Van Hoyweghen
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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
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