WELKOM OP HET

NOORDELIJK EILAND
Je staat hier aan de monding van de Rupel in de Schelde. Dit was een laaggelegen poldergebied met
populierbossen en enkele waterplassen: wielen, overblijfselen van oude dijkbreuken. In 1997 is de
nieuwe kanaalarm, die het Zeekanaal Rupel - Brussel en de Schelde rechtstreeks verbindt, in gebruik
genomen. Bij de bouw van die kanaalarm en de grote Zeesluis is het Noordelijk Eiland ontstaan.
Dit 50 ha grote natuurgebied is opgespoten met de baggerspecie die tijdens de aanleg van het kanaal vrijkwam. Deze aanvankelijke moddervlakte is ondertussen uitgegroeid tot een waardevol stukje
nieuwe natuur. Agentschap voor Natuur en Bos beheert dit natuurgebied in samenspraak met de
eigenaar Waterwegen en Zeekanaal nv.

DROOG, NAT, ZAND,
KLEI EN ZOUT
Bij de aanleg is met de bestemming van
natuurgebied rekening gehouden: er is
een rivierduin aangelegd en grote, ondiepe waterplassen voor water- en moerasvogels. Je hebt niet alleen droge en
natte delen maar ook overgangen tussen
zand en meer kleihoudende grond. Elke
plantensoort stelt andere eisen aan de
ondergrond en zo ontstaat er dus een
grote variatie aan planten. Doordat bij
het opspuiten licht brakke grond meegekomen is, groeien er op een aantal plaatsen planten van licht brakke plaatsen en
duinen. Planten die je eerder aan de kust
zou verwachten.

VOGELPARADIJS
Vogelliefhebbers kunnen hier het hele
jaar door hun hart ophalen. In het najaar
volgen veel trekvogels rivieren op hun
reis naar het zuiden. Het Noordelijk Eiland, gelegen vlak bij de Schelde en de
Rupel, is voor hen dan ook een ideaal gebied om even uit te rusten. Vlakbij vinden
ze voedsel zodat ze weer op kracht
komen. In het voorjaar komen ze, op hun
weg terug naar het noorden, opnieuw
langs. Zo kan je hier allerhande steltlopers op doortrek te zien krijgen.

Veel vogels die op de slikplaten van
Schelde en Rupel naar voedsel zoeken,
zoeken bij hoog water het Noordelijk Eiland op om te overtijen. Ook tijdens het
broedseizoen en in de winter is het Noordelijk eiland de plek waar vele vogels zich
thuis voelen. Speur de hoogspanningspylonen eens af. Veel kans dat je een slechtvalk vindt.
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foto

INDRUKWEKKENDE
GRAZERS
Op het Noordelijk Eiland grazen konikpaarden en heckrunderen. Zij houden het
landschap open en gaan verbossing
tegen. Ook konijnen en de vele eendenen ganzensoorten helpen hen daarbij.
Heckrunderen en koniks zijn van nature
uit winterhard en zelfredzaam. Ze vinden
zelfs in de winter voldoende beschutting

onder enkele struiken. Geef de grazers
niets te eten, ze zijn in staat om zelf voldoende voedsel te vinden. Is de voedselvoorraad gedurende de wintermaanden
te klein, dan geven we de dieren zelf voldoende voedsel bij.

EEN THUIS VOOR
RUGSTREEPPADDEN
Tussen de schrale begroeiing van het
Noordelijk Eiland voelt de rugstreeppad
zich opperbest. Zoals de naam al doet
vermoeden, zijn de diertjes herkenbaar
aan de fijne streep die over hun rug loopt.
In het voorjaar kan je de typische roep
van de mannetjes horen. Net alsof iemand met een nagel over een kam strijkt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos
houdt bij het beheer van het Noordelijk
Eiland rekening met de speciale wensen
van deze Europees beschermde soort.

GENIETEN VAN DE
NATUUR!
Van op de Rupel- en kanaaldijken heb je
een mooi uitzicht op het Noordelijk Eiland. Je kan vanaf de dijk of vanuit de vogelkijkhut veel vogels van dichtbij
observeren omdat ze zich veilig voelen in
het gebied. Blijf dus op de dijk en hou
honden aan de leiband.

