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Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprint papier met vegetale inkten. 

Info 

Foto cover: een dolblije Wim vendelzwaaiend op de RWZI-weide, binnenkort het Hulstmansbos    Foto: Dirk Costrop 

Pas op: door werkzaamheden is de Mechelsebaan ter hoogte van de spoorwegtunnel 
onderbroken. Wanneer je uit de richting van Duffel komt, kan je het Mosterdpotje 
bereiken door deze omleiding te volgen: Naalstraat, Duffelstraat, Stationsstraat, en dan 
aan de lichten rechts terug richting Duffel. 

Hierbij de omleiding 
naar het Mosterdpotje 

 

Dit is het afdelingstijdschrift van Natuurpunt 
Oude Spoorweg. Artikels vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de auteur. Noch de 
redactie, noch Natuurpunt kan aansprakelijk 
gesteld worden voor de inhoud van een artikel. 
 
Werkten mee aan dit tijdschrift: 
 

Auteurs:  Dirk Costrop, Dirk Cras, Jan Moyson, 
Johan Asselberghs,  Johan Giglot, Luc Giglot, 
Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter 
Geschier, Wim Annaert 
 

Correctors: Eef Hellemans en Luc Giglot. 
 

Foto’s van: Dirk Costrop, Eric Malfait, Jan 
Moyson, Johan Asselberghs,  Johan Giglot, Ludo 
Bakkovens, Peter Geschier, Wim Annaert 
 

Wie ook zijn/haar tekst en/of foto’s wil zien 
verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze 
uiterlijk 31 maart 2012 naar de redactie op 
mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be . 
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VOORWOORD 

Beste Natuur.vrienden, 
 

Het voorbije jaar zit er weeral op, voorbijgevlogen zoals steeds. Als je dan even terugkijkt wat onze afdeling allemaal 
gerealiseerd heeft, dan mogen we met zijn allen tevreden terugkijken.  
 

De beheerwerken en cursussen worden steeds maar professioneler aangepakt, planteninventarisaties en 
wandelingen succesrijker, de natuurfotoclub werd het voorbije jaar opgestart, en op alle beleidsvlakken in onze regio 
verdedigen we onze standpunten met hart en ziel voor de natuur. De waaier activiteiten was weer bijzonder divers. 
Enkele voorbeelden: naast samenwerking met scholen en bedrijven, gingen we ook nog eens op afdelingsweekend 
of ondersteunden we plaatselijke acties als de behaagactie in Kontich en het comité ‘Behoud open ruimte’ in Duffel. 
 

De Oude Spoorwegberm is het voorbije jaar sterk aangegroeid. Niet alleen kregen we er enkele bossen van OCMW 
Mechelen bij in beheer, maar vooral werd de al jarenlang aanslepende RWZI-saga afgerond door de 2ha aan te 
kopen. Geduld en volharding werden beloond, waarbij zeker conservator Wim een dikke pluim op zijn hoed mag 
steken. De gestarte fondsenwervingsactie hiervoor is uitstekend van start gegaan, zodat bij Natuurpunt in Mechelen 
enkele statistieken overhoop werden gehaald. Het doel is 800 gezinnen te vinden die elk met 50€ een bos in wording 
willen steunen. Na een maand intensief campagne voeren, stond de teller al op 300. Dit is inclusief een 80 tal milde 
gevers van onze afdeling zelf.  80 leden, dat is ongeveer 10% van ons afdelingsbestand. Komaan resterende 90%, 
willen jullie ook geen centje bijdragen voor een nieuw bos van 2ha vlakbij in Waarloos? 
 

Eigenlijk gebeurde er het voorbije jaar veel te veel om op te noemen. Daarom is het veel logischer dat jullie met zijn 
allen komen op onze afdelingsdag zaterdag 28 januari. Na een leuke wandeling door de Mosterdpot, kaarten we bij 
een drankje en hapjes nog wat na in het Mosterdpotje met foto’s van het voorbije jaar. Wie wil weten wat onze 
plannen voor het volgende jaar zijn: zeker langskomen. 
Want 2012 biedt zich al uitdagend aan: 
Naast de vertrouwde beheerwerken in onze natuurgebieden plannen we een herbebossing in het Goorbos en van het 
Hulstmansbos (dit is de naam van het historische bos op de RWZI-site), de aanleg van poelen in Mosterdpot/
Goorbos. We hopen dat er dit jaar nog enkele mooie aankopen kunnen afgerond worden, dat we nog extra 
wandelpaden kunnen aanleggen. Helaas zal hiervoor verdere fondsenwerving noodzakelijk zijn: net nu we die het 
meest nodig hebben, vermindert de overheid allerlei subsidies! 
Voor het beleid blijven we alert i.v.m. stadsrandbos, gemeentelijke RUP’s, waterbeheersingplannen. Soms hebben we 
ogen en oren tekort om te registreren wat er allemaal gaande is. In een verkiezingsjaar is veel mogelijk, maar wat 
natuur betreft vaak niet altijd in positieve zin. Bij elk mogelijk probleem: laat ons zeker tijdig iets weten. 
De samenwerking met scholen en bedrijven gaat onverminderd voort, onze activiteitenkalender barst stilaan uit zijn 
voegen. En toch kunnen we dit allemaal bolwerken! 
 

In 2012 wordt één droom van mij alleszins al waar: het afdelingstijdschrift krijgt een facelift. 
Het grotere formaat laat een mooiere, betere lay-out toe. De betere drukkwaliteit zal ook de foto’s veel beter tot hun 
recht laten komen. We hebben er ook bewust voor gekozen om niet alles in kleur te laten drukken, want dan zou het 
kostenplaatje al te hoog oplopen. Toch is er natuurlijk een beperkte meerkost, maar we vonden die toch 
aanvaardbaar: het afdelingstijdschrift is het uithangbord van onze afdeling. De inhoud zegt dan wel (bijna) alles, ook 
de vorm is belangrijk. Bovendien lijkt het soms alsof we alleen maar geld vragen aan de leden, we willen onze leden 
voor hun lidgeld ook voldoende kwaliteit teruggeven! 
 

Ik wil afronden met 2 ‘klassieke’ afsluitzinnen, maar daarom niet minder gemeend: 
- Bedankt vrijwilligers en bestuur voor het bussen van boekjes en folders, verkopen van kalenders, helpen in het 
Mosterdpotje en infostandjes, op beheerwerken, materiaalonderhoud en schuurrestauraties, voor het organiseren en 
meehelpen aan cursussen, inventarisaties en wandelingen, voor deelname aan vergaderingen allerlei en de 
verslaggeving ervan, voor het realiseren van een boeiend tijdschrift, foto’s en artikels, en al wat ik nog vergeet,… 
maar vooral ook voor het zorgen voor een fijne afdelingssfeer waar iedereen zich in zijn interesses kan uitleven! 
- Ten slotte wens ik iedereen en zijn familie een gezond, fijn 2012 toe, vol boeiende ervaringen, waarnemingen en 
activiteiten. Ik hoop dat er naast de ouwe getrouwen veel nieuwe gezichten verschijnen op al wat we voor jullie 
organiseren! 
 
Jullie voorzitter, 
 
Dirk 
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Het hoekje van de vrijwilliger 
 

Beste lezer, nergens begrijpt men beter het gezegde Veel handen maken licht werk dan in een vereniging 
als de onze. Daarom gaan we vanaf nu in elk nummer een type vrijwilliger in de verf zetten.  

Het leek ons een goed idee te starten met de mensen die er waarschijnlijk voor hebben gezorgd dat u dit 
tijdschrift in uw handen hebt (tenzij u koos voor de meest ecovriendelijke want digitale versie natuurlijk): de 
bussers. Deze dames en heren zorgen, door weer en door wind (soms valt dat uiteraard wel eens mee), dat 
meer dan 90% van onze abonnees hun tijdschrift netjes en op tijd in de bus krijgen (zij staken immers 
nooit!). Zij doen het ook nog eens te voet of met de fiets, zodat onze arme moeder Aarde minimaal wordt 
geschaad. Daarenboven sparen we de postzegels uit, waardoor geen geldelijke middelen verloren gaan die 
kunnen aangewend worden voor de aankoop en/of beheer van de natuurgebieden in onze regio.  

Een hartelijke en welgemeende dank dus aan Dirk C., Dirk G., Eef, Els, Ingrid, Johan A., Jef, Kristel, Ludo, 
Luc, Lieselot, Marleen, Marc, Peter G., Peter M., Robert, Raymond, René, Wim! 

AFDELINGSWERKING 

Excursies 2012 Natuurpunt Oude Spoorweg 
 

De afgelopen jaren hadden we drukke agenda’s op het vlak van langlopende cursussen. Dit jaar hebben we er voor 
gekozen om het wat rustiger aan te doen en de opgedane kennis zo veel mogelijk te consolideren, en dan nog wel in 
onze eigen gebieden. Bijkomend goed nieuws is dat deze excursies volledig gratis zijn voor de deelnemers. 
 

Excursie “ Mossen  en korstmossen ”  
 

Op zaterdag 18 februari bezoeken we met Hans Vermeulen, de specialist ter zake, de Oude Spoorwegberm. De 
excursie is geschikt voor diegenen die in 2010 de cursus volgden maar ook voor iedereen die interesse heeft in deze 
organismen: je hoeft zeker geen specialist te zijn. We spreken om 14 u af op de parking van de visput aan de 
Ferdinand Maesstraat te Waarloos. Einde voorzien om 16u30. Laarzen zijn nuttig.  
Contactpersoon:  Luc De Naegel 03/288 84 86 
 

Excursie “ Bijen en hommels ” 
 

Op zondag 6 mei bezoeken we in het kader van de AWW-wandelingen op de eerste zondag van de maand, de AWW-
bermen, op zoek naar bijen en hommels. We doen dit onder de deskundige begeleiding van Joeri Cortens, eveneens 
een specialist in zijn vak. Voorkennis is niet vereist. 
Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 
 

Excursie “ Grassen, cypergrassen en russen ” 
 

Op dinsdag 29 mei ten slotte bezoeken we de Babbelbeekse Beemden. Onder de 
professionele begeleiding van Hans Vermeulen zullen de oud-cursisten van vorig jaar en  
alle andere geïnteresseerden de veldkenmerken van de grasachtigen kunnen laten 
opfrissen. 
Afspraak om 19u30 aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij 't 
Senthout, te Duffel.  Einde rond 22u.  Laarzen zeker aangewezen. 
Contactpersoon: Luc De Naegel 03/288 84 86 
 

Marleen 

EDUCATIE 

OPROEP 
 

Wil je graag onze afdeling helpen, wanneer het jou uitkomt, voor een taak die jou 
ligt? Kom dan naar onze afdelingsdag op 28 januari in het Mosterdpotje te Duffel 
vanaf 17u. Dan zoeken we samen uit wat voor jou geschikt is en waarmee je ons een 
groot plezier doet. Kan je niet komen? Stuur dan een mail naar 
natuur.oudespoorweg@telenet.be of contacteer één van de bestuursleden. 
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 Gezwollen Aarkelloop, omdat foto’s meer zeggen dan tekst. 
 

In ons vorige tijdschrift (pag. 30-31) meldden we jullie al dat de dreiging bestond om een weiland nabij het Senthout 
op te hogen. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift was hierover door het Duffelse schepencollege nog geen 
beslissing genomen. Er werd op de milieuraad van 15 december door de schepen van leefmilieu nog beweerd dat 
hierdoor zeker (een deel van) de Beunt niet zal onderlopen, want “die ligt immers veel te hoog”. De Beunt ligt 
inderdaad een pak hoger dan de vallei, maar omdat foto’s gemaakt op 24 december meer zeggen dan woorden, mag  
je zelf oordelen of deze bewering klopt dan wel ons standpunt. 

De nacht van 23 op 24 december leverde matige en zelfs hevige regen op (volgens het KMI gemiddeld zo’n 20 liter). 
De Aarkelloop was in de voormiddag op 24 december stevig aangezwollen en leek eerder een wildwaterbaan. 
Stroomopwaarts stond op sommige plaatsen het water nog  5 cm van de oever, op andere plaatsen zelfs minder en 
het nog niet bebouwd woongebied op het kruispunt Hoevelaan-Senthout stond zelfs 10 tot 40 cm blank. Ook de 
nieuwbouw kon maar net droge voeten houden. Op het Senthout zelf was er opstuwing naar de baangrachten en 
stond een deel van de straat blank. 

De Natuurpunt-versie van de feiten blijkt dan ook de meest realistische. Los van alle natuurschade die wordt 
aangericht door een ophoging van de weide, zal  het water zich stroomopwaarts opstapelen en in de hoger gelegen 
delen voor wateroverlast zorgen. Verder blijkt ook onze stelling te kloppen dat de op te hogen weide een belangrijk 
waterbergingsvermogen heeft. De laagste gedeelten werden door de Babelsebeek al direct onder water gezet, terwijl 
het water van de Aarkelloop zelfs over de oeverwallen het weiland instroomde als kleine watervallen. Zoals op ons 
voorstel, ingeschreven in het deelbekkenplan Beneden-Nete, zou door het afgraven van die wallen stroomopwaarts 
heel wat druk kunnen weggenomen worden: een makkelijke en zelfs goedkope oplossing. 

De foto’s werden door onze afdeling aan de schepen voor leefmilieu per e-mail bezorgd. We hopen dan ook van 
harte dat het Duffels schepencollege een wijze beslissing neemt en de aanvraag tot ophoging weigert. Indien niet 
zullen we, gesterkt door ons fotomateriaal,  beroep aantekenen bij de bestendige deputatie. 
 

Johan 

BELEID 

Weide vóór Babbelbeekse beemden 
foto Johan Asselberghs 
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Breedbeeld in zwart-wit 

AWW bekken 3 

“Take off” van een aalscholver 

Foto: Peter Geschier 
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Breedbeeld in zwart-wit 
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 Koetshuis de Mosterdpot  
 

De Mosterdpothoeve lag vroeger midden in ons huidig natuurgebied de Mosterdpot. In 1990 stortten de beschermde 
schuur en het bakhuis ervan in na een hevige storm. Het hoevegebouw zelf verdween in 1992, toen bleef enkel nog 
het koetshuis over. Dit is een mooie naam voor niets minder dan een ‘karrenkot’. Dit laatste bouwsel geraakte 
bovendien meer en meer verloederd: de structuur was dermate aangetast dat instorten nabij was. Het ligt net naast 
ons wandelpad en we wilden zeker ongelukken bij nieuwsgierige wandelaars vermijden. Daarom werd besloten om 
dit ‘karrenkot’ zo snel mogelijk te renoveren.  
Tijdens de teambuilding van de firma Isabel in het najaar 2011 werden de pannen vakkundig verwijderd. Toen bleek 
pas hoe erg het skelet eraan toe was. Gelukkig hebben we enkele héél handige Harry’s in onze afdeling. Na het 
afbreken van alle slechte balken, beginnen zij nu aan de wederopbouw. Hierna een ludieke beschrijving. 
Maar je merkt: wie hier letterlijk een handje wil toesteken, is steeds welkom. En wie een firma weet die als 
teambuilding de pannen er terug mee op wil leggen, mag ons altijd een seintje geven. 
Hopelijk hebben we eind dit jaar een volledig afgewerkt gebouw, waar wandelaars kunnen picknicken, in een rustige 
mooie omgeving en beschermd tegen regen en wind.  
En alvast een dikke merci aan alle helpers, maar met een speciale vermelding aan Luc en Johan V 
 

Dirk 

AFDELINGSWERKING 

Restauratie van het koetshuis 
 

Naast het wandelpad tussen het Mosterdpotje en Zandstraat degenereert een oude stal/schuur langzaam 
weg in het landschap.  Tom, de veehouder die de omliggende weiden en het retentiebekken aan de Nete 
met een aantal dieren voor ons beheert, gebruikt het ding niet meer en enkel wat roekeloze konijnen, een 
stelletje mierenleeuwen  en een enkele vos hebben er nog een mogelijk eerder nostalgische binding mee.  
Uiteindelijk begrepen zelfs wij, het afdelingsbestuur, dat er iets met de constructie moest gebeuren.  
Afbreken was de zinvolste oplossing, maar om een of andere duistere reden dobberde het woord 
“restauratie” plots als een lekker snoepje in ieders mond.  En vermits sommige bestuurders menen dat zij 
door de spleten van de toegangspoort ooit de resten van 
een heuse kar hebben gezien, volgde ‘koetshuis’ op 
restauratie zoals kater op doorzakken. 
 

Half november trokken twee vrijwilligers Johan VdE en 
Luc G plichtsbewust naar hun spontaan toegewezen 
taak. Tijdens dit werkbezoek viel al meteen de mooie, 
regelmatige constructie op, ook al was die in een latere 
fase langs beide zijden met Vlaamse koterij verrijkt. Om 
een lang verhaal kort te maken: er werd besloten de 
bijbouwsels met de grond gelijk te maken. Muur 1,  
palenrij 7 en de dakconstructie er naar toe verdwenen. 
 

Ik herinner me onze laatste ‘werkdag’ van 2011 nog alsof het gisteren was.  
 

Om 9 uur staat Johan aan de deur voor een busje benzine voor de motorzaag.  We gaan er nog eens een 
patat op geven.  Het regent oude wijven en de temperatuur is ook niet om over naar huis te schrijven.  
Gelukkig (?) kan Hedwig niet rijden en behoort een bezoek aan de kinesist tot mijn dagelijks programma.  
Ik arriveer dus pas na alle boodschappen, het ophangen van de was, een deel andere huistaken én de 
lunch op de plaats delict.  Spijtig genoeg mis ik daardoor al meteen de enige opklaring van de dag. 

Maar ik ontdek dat Johan de achterwand van het ‘koetshuis’ ondertussen helemaal tot planken reduceerde.  
Het stenen muurtje -dat nu volledig buiten het gebouw “staat”- heeft hij uit veiligheidsoverwegingen 
omgetrapt. Een kleine demonstratie leert dat de stenen gewoon los op elkaar staan omdat de destijds 
gebruikte specie zo niet vegetarisch, dan toch cementvrij lijkt te zijn. Verder heeft een windje in de loop 
van de voorbije week om onduidelijke redenen de grote ruit die in de wand tussen steunpalen 3 hing, 
gelukkig zonder te breken, uit die wand gelicht. Hij leunt nu tegen het tijdelijke schuilhok dat Johan onder 
het verdwenen dak bouwde en blijkt al met al een prima wind- en regenscherm te vormen. Geen 
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overbodige luxe met al die pegelkoude regenvlagen die een deftige 5 Beaufort door onze kleren blaast.  

De rest van dat wandje 3 behoort overigens ook tot de tijdelijk verleden tijd. Gelukkig ligt alle materiaal dit 
keer nog waar wij het achterlieten. In de week na de eerste breekwerken verdwenen immers, op de 
prikkeldraad na, alle metalen onderdelen die we verzamelden: zelfs dat blad aluminium dat op de zakken 
beton lag om het spul droog te houden. Gelukkig dat het toen effectief droog bleef, anders zaten we nu 
naast alle ander afval ook nog met enkele zakken beenhard beton opgescheept.  

Met een vriendelijk “Misschien kan jij de nageltjes uit die planken, juffers en palen halen?!”  probeert Johan 
te verhullen dat hij eerlijk gezegd niet weet hoe hij mij nuttig kan maken of gebruiken. Terwijl ik als een 
volleerd nageltrekker met koevoet en klauwhamer jongleer, luister ik hoe Johan de constructie terug 
opbouwt. Tussen de steunpalen van de achter- en linkse zijwand komen keepers op ongeveer 60 cm van 
elkaar. Op steunpalen en keepers kunnen we de nieuwe achterwand nagelen, voor de binnenwand 
recycleren we de oude planken. Ook hier komt een systeem van keepers om de onderlinge afstand tussen 
twee nagels zinvol te houden. Bovendien willen we er voor zorgen dat die centrale binnenwand kijkdicht is.  

Maar eerst gaan we de spanner tussen gordingen 3 en 5 vervangen en aan de vier zijden van het dak een 
nieuwe dakkeeper leggen.  Zelfs op mijn tenen lijkt dat me een onbegonnen werkje. Terwijl ik naarstig 
verder nageltjes en nagels in allerlei formaten trek of plat sla, krijgen we bezoek van Johans zoon Cedric 
met vier buitenste keepers en een tweede ladder. Vader en zoon vernieuwen de rotte spanner en nagelen 
een eerste nieuwe keeper op zijn plaats. Die keeper is wel vierkant in plaats van rond, maar eigenlijk stoort 
dat niet.  Het valt nu wel op hoe krom het dak er eigenlijk nog bij ligt.  

Ondertussen zakt de temperatuur tot een frisse 4° Celsius. In combinatie met een aanwakkerende wind, 
een gestage stroom ijswater, klamme kleren en verkleumde vingers duikelt ons gezelligheidsgevoel op 
korte tijd naar negatieve waarden.  Tijd om te stoppen en luidop over een warme douche te dromen.   

Binnenkort moeten we absoluut eens met een ploegske komen om alle oude keepers te vervangen door 
nieuwe exemplaren.  Het lijkt zinvol om dat op een zaterdag te doen.  Dan kunnen meer mensen komen 
meespelen, maar eerst moeten we nog op skiverlof. 
 

Luc 

AFDELINGSWERKING 

Het koetshuis - foto Dirk Costrop 
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RWZI wordt bos: de geboorte van het nieuwe Hulstmansbos! 
 

Nu de verwerving van de voormalige RWZI-site van Alken-Maes een feit is, richten we stilaan onze pijlen op de 
verwezenlijking van de eerste bosaanplant in deze eeuw bij onze afdeling! En, neen, we gaan niet beginnen hoe we 
dit allemaal gaan financieren, dat is voor het einde van dit artikel, wel doen we hier de eerste plannen uit de doeken 
en hoe dit past in onze bredere visie rond natuurontwikkeling en –uitbreiding.  
Het terrein zelf is exact 2ha (20.000 m²) groot en wordt, niet onbelangrijk, in het noorden begrensd door de 
Hessepoelbeek. Ten westen grenst het aan het natuurgebied de Oude Spoorwegberm, terwijl in het oosten het 
Hakkeltje al heel wat dichterbij lijkt! Hierop plannen we grosso modo 1,4 ha (dus 3/4 van het terrein) aan 
bosuitbreiding (zie plan op kleurenpagina hiernaast). Ongeveer 0,1 ha moeten we vrijhouden door de aanwezigheid 
van een ondergrondse AWW-waterleiding (waardoor bovengronds over een breedte van 10m niets mag aangeplant 
worden). De resterende 0,5 ha reserveren we voor een bijkomend retentieproject op de Hessepoelbeek. Dit 
deelproject gebeurt in samenwerking met de provincie en kadert in een ruimer project om meer water te bergen 
(en dus trager af te geven) tussen bron en monding van de Hessepoelbeek (in Duffel gaat deze beek over in de 
Wouwendonkse loop). Ter hoogte van de nieuwe Spoorweglaan (Duffel) wordt een klassiek retentiebekken 
uitgewerkt, in combinatie met een ecologisch ingerichte retentie. Hierdoor wordt het overstromingsrisico voor de 
aangrenzende woonwijk geminimaliseerd - geen luxe want begin januari was er zware wateroverlast. Ook de 
Klokkestraat en in Kontich de vallei van de Mandoerse beek deelden trouwens in de (natte) klappen. 
In hetzelfde project wordt ‘stroomopwaarts’, met name op het RWZI-terrein nog extra retentie voorzien door het 
aftakken van de Hessepoelbeek, die meanderend in een retentiepoel zal uitmonden met een finale overloop naar de 
oorspronkelijke loop. De tussenliggende ‘oude loop’ wordt gedeeltelijk ‘ontdiept’. Dit deelproject ligt momenteel op 
de tekentafel maar we hopen dat de uitvoering nog voor eind 2012 kan verwezenlijkt worden. Het doel is op zijn 
minst drieledig: naast het vertraagd afvoeren van oppervlakte- en grondwater, gaan we mede door de aanleg van 
zacht hellende oevers op de nieuwe meanders bijkomende nat-droog gradiënten creëren die automatisch een 
floristische verrijking zullen geven. En meer diverse flora brengt uiteraard ook meer diversiteit aan fauna! 
 

Wat gaan we doen? 
De bosuitbreiding gebeurt in samenwerking met Natuurpunt.Beheer, met de boswerkgroep van Natuurpunt én in 
het kader van het “Bos voor Iedereen”-project. Hierbij wordt de focus gelegd op louter autochtoon plantgoed, dat 
wil zeggen bomen en struiken opgegroeid uit zaden die uit de lokale omgeving verzameld en opgekweekt zijn, en op 
soorten die van nature gedijen in onze regio. Het belang hiervan kan niet onderschat worden, aangezien lokale 
soorten nog altijd resistenter zijn aan ziekten dan hun voornamelijk Oost-Europese varianten (wat vroeger eerder de 
regel was). In de randen (boszoom) zullen voornamelijk struiksoorten zoals Eenstijlige meidoorn, Gewone lijsterbes, 
Hazelaar, Sleedoorn en een weinig Gelderse roos aangeplant worden. In de toekomst zal deze boszoom, om 
ecologische en esthetische redenen, beheerd worden als geleidelijk opgaande bosrand. Op basis van het bodemtype 
van de percelen (overwegend Phc-bodem: natte lichte zandleemgrond met verbrokkelde Textuur-B-horizont), zullen 
boomsoorten van het Eikenbostype groepsgewijs aangeplant worden met als hoofdboomsoort Zomereik, als 
nevenboomsoort Ratelpopulier en als onderetage Gewone lijsterbes, Hazelaar en eventueel Olm en Zwarte els. Het 
aangrenzende deel van het natuurgebied wordt mee opgenomen in de aanplant om een betere integratie van de 
beoogde natuur- en bosuitbreiding te bereiken. Het ganse project zal gefaseerd over twee tijdstippen in 2012 
aangeplant worden, rekening houdend met de logistiek om dit te organiseren, het beschikbare plantgoed en de 
meest geschikte condities voor aanplant. 

Noteer alvast in rood de eerste aanplantingfase op 
zondag 4 maart (de tweede volgt in het najaar). We gaan 
er een heus evenement van maken die dag (uiteindelijk 
vieren we ook onze 25 jaar inzet in Kontich en Waarloos!) 
met -tussen de aanplant door- speciale aandacht voor 
onze sponsors, de gelegenheid voor een warm/koud natje 
en droogje én informatie over onze werking. En we hopen 
op veel, veel volk want we moeten tussen 11u en 16u 
ruim 2.000 boompjes de grond in krijgen! Meer 
gedetailleerde info zullen we tijdig communiceren via 
onze e-zine, website en lokale pers: hou die alvast in het 
oog in februari! 
 

Een nieuw bos, een oude naam… 
Een bos moet ook een naam krijgen, en RWZI-bos bekt 
nu eenmaal niet goed. We hebben enkele oude plannen 

BELEID 
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opgediept om naar de oude/oorspronkelijke 
toponiemen te kijken. De Ferraris-kaart uit 
(circa) 1785 leert ons dat dit ‘RWZI-terrein’ in 
feite altijd al tot een groter boscomplex heeft 
behoord, dat bijna raakte aan het Hessepoelbos 
en ook het huidige Hakkeltje omsloot tot en met 
Beekboshoek. Een eeuw later, op de 
Vandermaelenkaart (circa 1880) bestaat dit bos 
nog steeds en zelfs begin 20ste eeuw is het 
nauwelijks kleiner. Op de Ferraris kaart heette 
dit bos het ‘Pouet bosch’, maar daar is niets van 
terug te vinden in de toponymie van Waarloos 
(Prof. Em. Van Passen, 1997). Hier vinden we 
verschillende namen, o.a. Gasthuisbos, 
Lichtbroek, lisbos en Hulstmansbos. De eerste 
naam wordt verklaard omdat het terrein 
eigendom was van het Gasthuis van Mechelen 
(later OCMW-Mechelen?). Lichtbroek, lisbos, 
Hulstmansbroek verwijzen eerder naar natte 
vegetatie, vochtig bos of broek, niet verrassend in de vallei van de Hessepoelbeek. ‘Hulstmans’ komt terug in 
samenvoeging met –bos, -broek en ook –velden en kan verwijzen naar een variante van een persoonsnaam (‘van der 
Hulst’) maar ook naar een bos waar hulst groeide. Dit leek ons dan ook de naam die het best refereerde naar de 
Waarlose geschiedenis: dus vanaf nu is het: 
Hulstmansbos! 
 

En hoe zit het met de sponsoring? 
Een vraag die wellicht velen zich stellen, maar we 
kunnen iedereen geruststellen. De actie “800x50”, 
nodig om de financiële middelen bijeen te zoeken om 
de bosaanplant te realiseren, loopt goed! Zelfs zo 
goed dat men op het NP-secretariaat dit al de meest 
succesvolle actie van een afdeling noemt in de 
afgelopen jaren. Na een goede 2 maand zijn we al 
een stuk over de helft en hebben we het equivalent 
van meer dan 500 gezinnen gehaald! Zeker is ook al 
dat we op de steun van enkele verenigingen kunnen 
rekenen en … zelfs het gemeentebestuur heeft al een 
(eerste?) signaaltje gegeven ten bedrage van 500€!... 
Wanneer u dit leest hopen we dan ook de 600 voorbij 
te zijn…  
 

De actie is ook in menig ander opzicht opmerkelijk: van alle sponsors zijn iets meer dan een derde geen lid van 
Natuurpunt (nooit meegemaakt bij NP!) en van de leden hebben de meerderheid voor de eerste keer een gift aan 
Natuurpunt gegeven (ook vrij uniek!). Dit bewijst dat we een breed draagvlak hebben voor dit project in Kontich/
Waarloos én dat velen écht meer bos en natuur willen!  
Een hartelijke dank dus aan allen die al schonken, maar we zijn er nog niet en we moeten nog verder naar sponsors 
blijven zoeken, zowel indiv iduen als bedrijven, winkels, horeca... Aarzel niet om familie en vrienden aan te spreken 

en hen mee warm te maken voor dit unieke project. 
Ook zit er nog wat potentieel bij onze eigen leden 
denken we: momenteel hebben we één op acht 
bereikt maar het zou een schitterend resultaat zijn 
indien we dit kunnen verdubbelen! Met elke 50€ kunt 
u mee de aanplant van een 4-5 boompjes garanderen 
of omgerekend 16-20 m² nieuw bos… laten we er de 
komende maanden nog eens een stevige lap op 
geven! 
 

Wim 

BELEID 

Schema van de geplande bosuitbreiding.                                                   Plan: Wim Annaert 
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STUDIE 

Vogelwandeling op de AWW bekkens 
 

Een (vogel)excursie plannen begin december is altijd wat risicovol. Zeker als de natuur schijnbaar een compensatie 
voorziet voor de aller-droogste novembermaand ooit. Maar we mochten rekenen op een droge, wat sombere dag 
met een goede 4 Beaufort uit het westen: misschien iets te waaierig voor veel kleine vederdiertjes, maar geen reden 
om te klagen. Om 14u stelden we aan de poort van AWW3 ons groepje van zes wandelaars ofte vogelaars samen.  
Een luidruchtig piepende bende van een tiental staartmezen (met vink, kool- en pimpelmezen) trok alvast even de 
aandacht. Er moest zo eens een zeldzame witkopstaartmees -de Noordelijke ondersoort- tussen zitten. Deze 
invasievogel werd in de winter van 2010-11 immers over heel het land waargenomen en ten tijde van onze excursie 
bleek er ook eentje te zitten zowel aan de melkerij van Lier Anderstad als aan AWW1. Maar dat geluk werd ons nu 
ontzegd.  
Even met de telescoop op de plas turen dan maar. De allereerste waarneming betrof meteen een bijzonder geval: 
een wandelaar met hond die dit verboden, voor publiek afgesloten terrein aan het verkennen was (helaas te ver weg 
om op te treden). Ter informatie: de wandelingen die Natuurpunt organiseert zijn vanzelfsprekend wel met 
toestemming van terreinbeheerder AWW.  

De gebruikelijke wintereenden tekenden present: kuifeend, tafeleend, wilde eend, krakeend, brilduiker (2M, 1V), fuut 
en vooral de erg mooie, sierlijke grote zaagbekken (3M, 3V). Een groene specht lachte ons even uit, terwijl we 
trachtten drie goed gecamoufleerde, rustende oeverlopers aan de waterlijn te onderscheiden. Overtrekkende 
groepen kieviten kondigden met hun grappige vlucht de op til zijnde winter aan. Het werd duidelijk waarom de 
Engelsen deze vogel “lapwing” noemen. Helaas bleef het opvallend stil in de gemengde bomenrij langs de zijkant en 
bleven de kleine vogels wat goed verborgen. Was dat nu een goudhaantje? Riep daar 
nog een laat overvliegende veldleeuwerik? Roodborst en winterkoning in elk geval wel 
even in de verte, maar onze aandacht ging toch vooral uit naar water en lucht.  
Ook de wandeling richting Mosterdpot en AWW4 was niet echt bezaaid met veel 
waarnemingen, hoewel het toch uitzonderlijk is in december een bloeiende 
dagkoekoeksbloem tegen te komen. Meteen door naar de waterpartij dan maar en ja 
hoor … ook hier als allereerste waarneming weer twee ongenode gasten. Een koppel joggers probeerde met een 
schuine glimlach nog te verantwoorden waarom ze onder de draad waren doorgekropen. Zonde toch, dat mensen de 
natuur niet even wat rust gunnen !  
Ook op deze plas mocht een koppeltje brilduiker niet ontbreken. Maar de grootste aandacht ging toch vooral uit naar 
een prachtige man nonnetje: één van de mooiste eendjes die in ons land voorkomt en die normaal gezien toch wat 
strenger winterweer vraagt vooraleer het binnenland in te duiken. Op een goede 50 meter afstand door een 
telescoop is en blijft zo’n nonnetje toch een heus spektakel. Tweede opvallende gast bleek een Casarca, opvallend 
omwille van zijn warme kastanjekleur en lichte kop en daardoor honderd keer mooier dan die andere halfgans die 
present tekende en ook als exoot wordt beschouwd: de nijlgans. Een drietal mini eendjes tussen de grote groep werd 
gedetermineerd als dodaarsjes en in de bermen werden buizerd, blauwe reiger en grote bonte specht genoteerd. En 
dan was het alweer tijd om ons terug richting auto’s te begeven.  
Wie vogels kijkt, merkt vaak niet dat ook de tijd vliegt. Al bij al mochten we toch rekenen op zes tevreden mensen en 
zo’n dikke veertig waargenomen soorten. Dat en natuurlijk de eer om als eerste op waarnemingen.be een merel te 
mogen invoeren voor de AWW plassen :) 
 

Volgende afspraak in januari voor een tochtje in Zeeland!  
 

Johan Giglot  
 
N.B.: zie ook: http://waarnemingen.be/gebied/view/28980 

“Het werd duidelijk 
waarom de Engelsen de 

kievit een ‘lapwing’ 
noemen.” 

Brilduiker (v) - foto Johan Giglot 
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l e o p o l d s t r a a t  8 2   d u f f e l   0 1 5 - 3 1 4 0 4 3    

w w w . b a r t v o e t . b e 

Open: 10.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 

zaterdag: tot 16.00  zondag en maandag: gesloten 
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zaterdag 28 januari 2012 

Afdelingsdag: Wandeling, overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar, presentaties, 
nieuwjaarsreceptie, gezellig samenzijn en Algemene Vergadering 

Winterwandeling in het Goorbos van 15u00 tot 16u45.  
Afspraak: 't Mosterdpotje, parking op PVT, Mechelsebaan 218, Duffel.  
Laarzen niet vergeten!! 
Nieuwjaarsreceptie: vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen…  Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  
0476/66 08 28 

begin februari tot eind maart Paddenoverzetacties in Senthout 

Vanaf zonsondergang tot soms 20 à 23u (weersafhankelijk).  Wie inschrijft krijgt digitale nieuwsbrief over paddentrek 
Afspraak: aan de resultatenborden Senthout -Hoevelaan te Duffel 
Contactpersoon: Johan Asselberghs, 015/ 31 94 88 of  0479/65 29 07, johan.asselberghs@skynet.be 

zondag 5 februari 2012  
Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema boomknoppen en 
silhouetten  

Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 

zaterdag 11 februari 2012  Beheerwerken in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: wilgen knotten 

Vanaf 9u30 tot 16u. Afspraak aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij 't Senthout, te Duffel (later 
toekomen en eerder vertrekken kan altijd). Laarzen zijn meestal nuttig. 
Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms,  0496/32 19 34 

zaterdag 11 februari 2012  
Alaska-Filmavond:  Hugo en Patricia presenteren hun reiservaringen doorheen  

natuurparken in Alaska en zijn kustwateren vol orka's, walvissen en dolfijnen 

Om 20u in de benedenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel 
2 €/persoon als bijdrage voor ons reservatenfonds 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75  

zaterdag 18 februari 2012 Natuurwandeling door de Oude Spoorwegberm : thema korstmossen en lichenen 

Vanaf 14u tot 16u30.  
Afspraak aan de parking van de visput aan de Ferd. Maesstraat te Waarloos. Laarzen zijn meestal nuttig. 
Gids: Hans Vermeulen 

Contactpersoon:  Luc De Naegel 03/288 84 86 

zaterdag 25 februari 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot:  beheerwerken in Fermerijbossen 

Afspraak om 9u30 aan de grens Duffel - Sint-Katelijne-Waver (Zandstraat - Beukendreef).  Einde rond 16u. Later toekomen en 
eerder vertrekken kan altijd. Laarzen niet vergeten. 
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

zaterdag 3 maart 2012 Beheerwerken in de Oude Spoorwegberm: voorbereiding boomplantactie 

Vanaf 9u30 tot 16u. Afspraak aan de ingang van het terrein in de Gasthuisstraat te Waarloos (later toekomen en eerder 
vertrekken kan altijd). Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Wim Annaert, 03/457 28 03 

zondag 4 maart 2012 Boomplantactie: plant mee in Waarloos: de verrijzenis van het historische Hulstmansbos 

Afspraak : doorlopend vanaf 11u in de Gasthuisstraat te Waarloos (over chalet visvijver). Einde rond 16u 

Spade niet vergeten! 
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22 

woensdag 7 maart 2012 Open bestuursvergadering 

Vanaf 20u15  in het Mosterdpotje (LVD) 

zaterdag 10 maart 2012 Natuur.foto_os: Cursus: Lightroom deel 2 

Afspraak om 9u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 13u.  
Graag op voorhand inschrijven, €5 cursusgeld te betalen ter plaatse 
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

ACTIVITEITENKALENDER 
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ACTIVITEITENKALENDER 

zaterdag 10 maart 2012 
Nacht van de natuur: sfeervolle nachtwandeling door natuurgebied de Oude 
Spoorwegberm 

Afspraak : om 20u aan kerk Waarloos. Einde rond 23u 
Laarzen niet vergeten! 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 

zondag 25 maart 2012 Inventarisatie van de voorjaarsflora van Fermerijbossen  

Afspraak : om 9u00 aan de grens Duffel - Sint Katelijne Waver (Zandstraat - Beukendreef).   
Einde rond de middag.  
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn 

steeds nuttig om mee te brengen. 
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88  en Luc De Naegel  03/288 84 86 

zondag 1 april 2012  
Natuurwandeling door Mosterdpot en Goorbos: thema amfibieënwandeling en 
poeleninventarisat ie 

Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 

maandag 9 april 2012 Inventarisatie van de voorjaarsflora van Eliabos   

Afspraak : om 14u aan Hooglachenen (grens Lier-Lint).  Einde omstreeks 17u.  
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn 
steeds nuttig om mee te brengen. 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel  03/288 84 86 

zaterdag 14 april 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot 

Afspraak om 9u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 12u 
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

zaterdag 21 april 2012 Natuur.foto_os: Cursus: Lightroom deel 3 

Afspraak om 9u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 13u.  
Graag op voorhand inschrijven, €5 cursusgeld te betalen ter plaatse 
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

zondag 22 april 2012 
Dag van de Aarde i.s.m. het comité Behoud Open Ruimte:  wij zorgen in de waaier 
van activiteiten voor een natuurwandeling door de Babbelbeekse Beemden 

Vertrek: Waarlooshoeve, Senthout Duffel 
Doorlopend van 10 tot 18u.  
Kijk op onze website voor het volledige programma. 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07  

dinsdag 1 mei 2012 wandeling De Kleitrappers 

drankenstand aan het Mosterdpotje  
vanaf 7.30 u alles klaarzetten en wandelaars van 8 u tot 17 u. 

zondag 6 mei 2012  Natuurwandeling over de bermen van de AWW : thema bijen en hommels   

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Gids: Joeri Cortens 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 

zondag 29/01, zaterdag 25/2, 
zondag 25/3, zondag 29/4 JNM beheerwerken in de Vuile Plas 

Afspraak: 10u00 aan het begin van het weggetje naar de Vuile Plas in de Aartselaarstraat (wanneer je deze straat volgt vanaf de 
Drie Eikenstraat steeds rechtdoor blijven gaan tot de plek waar de asfaltweg naar rechts draait: daar is de afspraakplek, Google 
Maps coördinaten: 51.152804,4.420343) of om 10u10 in de Vuile Plas aan het einde van de asfaltweg. Einde voorzien om 17h. 
Meebrengen: lunchpakket, laarzen en drank. Er wordt voor wat versnaperingen tussendoor gezorgd  
Check http://www.jnm.be/antwerpen voor updates 

Contactpersoon: Yves Pepermans, 0494/33 72 45; yvespepermans@hotmail.com 
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• massief hout  

• plaatmateriaal 

• tuinhout  

• speeltoestellen 

• kastanje hekwerk 

• palen 

• milieuvriendelijk 
verduurzaamd 
hout 

• alternatief voor 
tropisch hout 

van.den.eynde.bvba@belgacom.net 
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FOTOCLUB 

Les 1 in Lightroom3 
 

Op zaterdag 8 oktober waren een aantal leden afgezakt naar het Mosterdpotje voor de eerste les Lightroom 3 (de 
totale cursus beslaat 4 lessen) door lesgever Hendrik. Iedereen met een portable werd verzocht deze mee te brengen 
omdat dit een workshop is (dwz hands-on vanaf de eerste minuut). 
De eerste les ging over het classificeren van foto’s, met als doel je eigen foto’s gemakkelijk terug te vinden door 
middel van classificatie, trefwoorden, synoniemen en exif data. 
Lightroom is logisch opgebouwd door de workflow in elke module van links naar rechts en van boven naar onder te 
laten verlopen. 
De mogelijkheid was (en is er nog steeds) om Lightroom aan te kopen via de cursusdeelname. 
 
In de activiteitenkalender vind je de vervolgdata. 
 
Dirk Cras 

De praktijk. 
 

De theoretische lessen die we al konden volgen zijn noodzakelijk, maar het is uiteraard nóg veel leuker om de natuur 
in te trekken en de praktijk te gaan beoefenen.  

Zo waren we in augustus op het Klein Schietveld van Brasschaat (zie verslag in het vorig nummer) en gingen we ook 
twee keer naar de kleiputten van Niel (Natuurgebied Walenhoek). Helaas was het de eerste keer erg slecht weer. 
Zoals je weet is er één ding dat je absoluut nodig hebt voor een mooie foto: (veel) licht. Gelukkig hadden we op 12 
november de weergoden wel aan onze kant. Met een beperkt ploegje verkenden we dus het terrein. Er was een 
groot aantal aalscholvers (prachtig wanneer je die kolonies in de bomen ziet zitten), helaas was de lichtinval niet 
optimaal (tegenlicht). Gelukkig waren er ook behoorlijk wat kuif- en tafeleenden, wintertalingen, meerkoeten, futen, 
… om onze lenzen op te richten.  

En zo slaagde ieder erin enkele fijne foto’s te nemen alvorens in het visserschalet af te sluiten met een warme koffie. 
 

Peter 

Fuut                 foto Peter Geschier 
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BELEID 

Groen licht voor natuurinrichtingswerken in “de Oude Spoorwegberm”  
 

Na 5 jaar projectvoorbereiding kondigde de schepen voor leefmilieu op de Duffelse 
milieuraad van 15 december 2011 aan, dat de natuurinrichtingswerken in "de Oude 
Spoorwegberm" tussen Notmeir en de Scheibeek in 2012 zullen gerealiseerd worden. 

De droom over een eenmalige natuurinrichting van dit gedeelte Oude Spoorwegberm 
leefde al lang binnen onze afdeling. In het verleden werden (illegale) koterijen en diverse 
afsluitingen al verwijderd door helpende vrijwilligers onder leiding van onze conservators. 
Ook al werkten onze vrijwilligers hard in dit deel van de berm, het bleef een moeilijk te 
beheren deel en het resultaat op vlak van aantrekkelijkheid en bewandelbaarheid was maar 
half. 
  

Ook binnen het Duffelse beleid leefde het idee van een natuurinrichting al even. Zo stond 
een herinrichting van dit gedeelte van "de Oude Spoorwegberm" al beschreven in het 
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan uit de jaren ‘90 als mogelijk uit te voeren actie. Ook 
in het latere milieubeleidsplan nam het gemeentebestuur de actie terug op. Tot concrete 
uitvoering kwam het om diverse redenen niet, tot midden 2007 de schepen van leefmilieu 
een oproep deed aan de milieuraadsleden om voorstellen tot milieuprojecten in te dienen. 
De gemeente onderschrijft namelijk al geruime tijd de Samenwerkingsovereenkomst van 
het Vlaamse Gewest (ook milieuconvenant genoemd) op de drie ambitieniveaus. Er is ook 
een projectenveloppe ter beschikking voor elke gemeente. De schepen wou dat geld zeker 
nuttig besteden aan milieuprojecten. Onze afdeling lanceerde, als huurder en beheerder 
van de berm, dan ook het natuurontwikkelingsproject.  

De conservators stelden een voorstel op dat een ecologische verbetering van het 
natuurreservaat verbond aan een verbetering van de plaatselijke wateroverlast. Kortweg 
ging/gaat het om: opruimen van alle groen- en puinstorten, aanleggen van een houtwal om 
toekomstig sluikstorten tegen te gaan, afgraven van de woekerende Japanse duizendknoop 
en vooral voorzien van extra waterberging. Deze bestaat erin enerzijds de bestaande 
gracht aan de oostelijke zijde op een ecologische wijze tot aan de perceelgrens te 
verbreden en anderzijds centraal in het natuurgebied twee poelen aan te leggen. Door de 
zuidzijde van elke poel een tiental meter boomvrij te maken en aan de noordzijde extra 
zachte oevers te voorzien zouden deze poelen niet alleen de lokale waterbuffering en 
infiltratiemogelijkheden verhogen, maar tevens een bijkomende voortplantingsplaats 
opleveren voor de amfibieënpopulatie. De uitgegraven grond zou dienen om het wandelpad iets op te hogen, een 
antistort-houtwal aan te leggen en de gapende putten op te vullen waar men de Japanse duizendknoop uitgraaft. Op 
die manier vermeed de gemeente op een wettelijk verantwoorde manier duur grondverzet. De gemeente Duffel is 
eigenaar van dit deel van "de Oude Spoorwegberm" en dus de logische opdrachtgever. Schepen Hellemans zag zo’n 
geïntegreerd project meteen zitten en ook de mensen van de milieudienst waren enthousiast. 

Het uitgetekende project is voorgesteld en ter advies voorgelegd aan de milieuraad. Na een unaniem gunstig advies 
diende Duffel het dossier in bij het Vlaams Gewest voor projectsubsidie zowel voor het thema water als het thema 
natuur.  

Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse administratie kon met de voorbereidingsfase gestart worden. Dat zou 
een echt administratief hindernissenparcours worden, maar gelukkig gaf niemand van de projectgroep de moed ooit 
op en bleef de concrete realisatie het ultieme doel. In november 2011 is de bouwvergunning afgeleverd. Het college 
van burgemeester en schepenen duidde, na de noodzakelijke aanbestedingsprocedure, de firma Rovana aan als 
uitvoerder. Niets kan in principe de uitvoering nu nog blokkeren, al blijven we voorzichtigheidshalve toch nog 
rekening houden met eventuele nieuwe hindernissen. 

Het afdelingsbestuur wil hier niet alleen schepen voor Leefmilieu Jos Hellemans, maar ook Ann Haemers en Tanja 
Wuyts van de milieudienst en alle mensen die aan dit dossier meewerkten, heel uitdrukkelijk danken voor de 
constructieve en vlotte samenwerking met onze afdeling en omdat zij ondanks de talrijke moeilijkheden steeds in dit 
project bleven geloven en er hun schouders zijn blijven onderzetten! Net als zij en het gemeentebestuur kijken wij uit 
naar de uiteindelijke realisatie. 

Dit pluspunt voor de natuur wordt ongetwijfeld vervolgd in het kersverse nieuwe jaar! 
 

Luc en Johan 
 

Meer informatie over de praktische uitvoering bij de Duffelse milieudienst, tel 015 30 72 79 
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Zachte winter zorgt voor verwarring in de natuur  
 
Het jaar 2011 is het warmste jaar ooit gemeten in Ukkel, maar ook bij onze noorderburen eindigt het als één van de 
warmste ooit. En dan hadden we nog een relatief slechte zomer met een te koude julimaand. Ook oudejaarsnacht en 
Nieuwjaar leverden warmterecords met respectievelijk 10,3 graden en 13,6 graden. Vorig jaar lag dat wel anders: 
eind november tot eind december ‘10 winterde het serieus, maar na Nieuwjaar was het veel te zacht. Maart en april 
waren buitengewoon warm, droog en zonnig. Ook mei en juni scoorden goed en waren ook droog. Juli was kommer 
en kwel met te koude temperaturen en augustus was wisselvallig maar relatief warm met enkele zomerdagen op het 
einde van de maand. September en oktober gaven meer zomerdagen dan normaal en zelfs enkele tropische dagen. 
Ook november en december waren uitermate zacht. 
 

De natuur is dan ook van slag met dit grillige weer. Is het nu herfst, winter, lente? 
De dotterbloemen in het moerasje van de Oude Spoorweg denken dat het al lente is want eind december stonden ze 
al volop in bloei. Soms zijn er wel eens waarnemingen van een 2de bloei in oktober of november, maar bloei in de 
Nieuwjaarsperiode is echt wel bijzonder.  

En wat dacht je van een bloeiende sleedoorn op 15 december? Eén van de vroegste bloeiende inheemse struiken, 
vanaf einde maart of half april is geen zeldzaamheid, maar putje winter in december is echt wel heel uitzonderlijk. 
Een dagkoekoeksbloem floreerde ook nog volop in putje december in een boszoom, en op een wegberm aan de Nete 
vond ik ook nog een laatbloeiend duizendblad. 
Bloeiende madeliefjes in de extensief gemaaide gazon in mijn eigen tuin is dan weer niet zo uitzonderlijk in 
december, maar de hoeveelheid bloemenproductie mag toch uitzonderlijk genoemd worden. 
Dat eind december hazelaarkatjes stuifmeel produceren is ook erg vroeg, maar op verscheidene plaatsen al waar te 
nemen. De normale bloeitijd van hazelaar is vanaf eind januari. Deze struik bloeit zo vroeg omdat het een 
windbestuiver is en dat doe je best als er nog geen hinderende bladeren aan de struiken hangen. 
 

Als de winter zo zacht blijft als in november en december mogen we dus ook paddentrek verwachten. Op 
Nieuwjaarsavond was het al zover: vanuit de Mijlstraat en Beukheuvel werden de eerste dode padden al gesignaleerd 
(Danny Dewelde). Tijd om toch ook eens het Senthout te gaan checken: gelukkig geen massale paddentrek maar ik 
noteerde tijdens het ritje toch één slachtoffer en een levend mannetje kleine watersalamander. Het was toen matig 
tot hevig aan het regenen met een sterk windveld, maar wel met liefst + 13 graden en dat om 22.30 uur. Een lid 
vond tussen Kerst en Nieuwjaar in zijn Kontichse tuinvijver zowaar: Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander, 
Pad, Bruine en Groene kikker en last but not least Kamsalamander! 
 

En toch blijven sommigen twijfelen aan de klimaatverandering. Ik zou zeggen: kijk en observeer de natuur en je 
krijgt het antwoord: inventariseerders stellen zaken vast die er vroeger niet waren, in de weerstatistieken sneuvelt 
het ene na het andere record. Voor mij is alvast één ding duidelijk: het klopt duidelijk niet meer en daar is de mens 
de hoofdoorzaak van, we kunnen de signalen niet langer blijven negeren. 
 

Johan 

STUDIE 

Dotterbloemen in de Berm - eind december 

Foto: Wim Annaert 
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Paddenoverzet 2012 - oproep tot deelname! 

De paddenoverzet valt normaal half februari tot einde maart, maar bij zachte winters kan het echter al begin januari 
starten, bij koude winters pas in maart. Om vrijwilligers niet nodeloos naar de actie te laten afzakken, houden we 
alle kandidaat overzetters of andere geïnteresseerden op de hoogte via de hylanieuwsbrief. De raapactie vindt 
plaats vanaf de schemering tot soms wel 23.00 uur. Wil je meedoen met de paddenoverzetactie 2012 en onze 
amfibieën van de gewisse verkeersdood redden en ze veilig naar de voortplantingspoel brengen? Laat je dan 
registreren voor de hylanieuwsbrief bij johan.asselberghs@skynet.be. Je wordt dan op de hoogte gehouden 
wanneer onze amfibieën trekken. Alle deelnemers van vorig jaar worden automatisch uitgenodigd. Indien je 
mailadres is gewijzigd, stuur dit dan wel even door. Aan nieuwkomers wordt gevraagd eenmalig een formulier in te 
vullen, zodat wij over al je gegevens beschikken en je ook verzekerd bent. Dit formulier wordt bij je aanvraag per 
mail verzonden. 
 

Waar vindt de paddentrek plaats, hoe wordt er gewerkt, wat heb je nodig? 
- Bijeenkomst aan kruispunt Hoevelaan-Senthout vanaf avondschemering (aan infobord): wie nieuw is, spreekt  de 
eerste persoon aan met een Hyla-fluovestje, hij/zij brengt je naar de verantwoordelijke die je verder zal inlichten.  
- Eigenlijk is paddenoverzet heel eenvoudig: alle dieren die over de weg kruipen en dus gevaar lopen, worden in 
emmers gezet en na telling vrijgelaten in de voortplantingspoel. 
- Duidelijke zichtbare kledij, regenkledij, laarzen of waterdichte schoenen, emmer en zaklamp, fiets, auto of te voet  
Een beperkt aantal fluovestjes met padlogo is beschikbaar tegen een waarborg van 10 euro, zoekkaarten om 
amfibieën te determineren zijn te koop voor 1,50 euro 
 

Meer info bij Johan Asselberghs 

Paddenoverzet 2011: spectaculaire terugval van het aantal gevonden amfibieën 

De winter 2010-2011 zullen we herinneren als koud en sneeuwrijk met veel vorstdagen. Dat hebben we dan vooral 
te danken aan december met de witte kerst als toemaatje, maar daarna is de winter eerder gematigd geweest, 
waardoor we de winter 2010-2011 niet echt als een uitzonderlijke winter kunnen catalogeren. 

In januari wisselden zachtere en minder zachtere perioden elkaar af en op 5 februari werd dan ook de eerste 
Alpenwatersalamander gevonden. Daarmee was het startschot voor de paddenoverzet 2011 dan ook gegeven. Wat 
het voorjaar vooral kenmerkte, waren veel droge avonden, zonnig en te zacht weer overdag: niet echt ideaal 
paddenweer. Het verloop van de paddentrek was dan ook navenant. Februari gaf op sommige dagen en avonden 
nog wel enige neerslag, maart nog nauwelijks. Enkel op 13 en 14 maart was het zacht en was er enige neerslag en 
kenden we drukke overzetavonden met meer dan 200 amfibieën. Op 25 maart was er algemene vorst ‘s nachts en 
viel de trek zelfs helemaal stil. Ondertussen lagen de poelen al overal vol legsels en dan weten we dat het seizoen 
op zijn einde aan het lopen is. Op 25 maart hadden we een totaal van zowat 1250 dieren, ver onder wat we 
verwachtten. Op 30 maart kwam een kleine achterhoede van slechts 89 dieren, 31 maart werden slechts 31 dieren 
gevonden, waaronder opnieuw 12 paddenkoppeltjes. We bleven controleren, maar op 5 april werd de 
paddenoverzet 2011 als beëindigd beschouwd en met een totaal van slechts 1385 dieren, bedroevend laag. Enkel in 
onze beginjaren 1996 tot en met 1999 deden we het minder goed.  

Alsof dit lage cijfer nog niet erg genoeg was, gingen ook nog eens (bijna?) alle nakomelingen verloren. April en mei 
waren zo droog dat het waterpeil in de Babbelbeekse Beemden pijlsnel zakte. Door de EANDIS-werken op het 
Senthout werd het grondwater weggepompt voor het leggen van nieuwe nutsleidingen en allicht heeft dit er voor 
gezorgd dat op 3 weken tijd de sloot in de Babbelbeekse Beemden droog kwam te staan, geen goed nieuws voor de 
aanwezige larven. De kans dat de metamorfose al voldaan was, is erg klein. We mogen dus stellen dat er in 2011 
geen of nauwelijks nakomelingen waren. Op zich is dit spijtig, maar ook dit hoeft geen ramp te zijn. Een 
uitgedroogde sloot heeft namelijk 1 voordeel: de vijanden van dikkopjes zoals vissen en libellenlarven zijn door de 
droogte eveneens verwijderd. Volgend jaar zou het dus wel eens bijzonder goed kunnen zijn. De salamanders zijn 
er alvast wel in geslaagd om voor nakomelingen te zorgen. Ze hebben wellicht na de droogte opnieuw eitjes gelegd, 
want tijdens de beheerwerken in september heb ik tal van salamanderlarven in de sloot gezien. Het is dus 
afwachten wat de paddenoverzet 2012 zal opleveren.  

Op de website kan je de cijfers van 1996 tot 2011 terugvinden: www.natuurpunt.be/oudespoorweg, klik bij 
natuurstudie en Hylawerkgroep. Ook de Hylanieuwsbrieven van afgelopen jaren kan je hier terugvinden. 

Johan 

STUDIE 
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 Natuurpunt blaast 10 kaarsjes uit in Gent en onze afdeling was erbij! 
 

Op zaterdag 10 december zakten we af naar Gent om het 10 jarig bestaan van Natuurpunt te vieren. In de namiddag 
was er een doe-de-stemtest. Een aantal stellingen werden geponeerd en het publiek (medewerkers van de 
verschillende afdelingen) konden hun antwoord geven door op een knop te drukken. Het resultaat van de stemming 
kwam op het grote scherm. Een panel besprak dan de stelling en gaf hierover zijn mening, formuleerde de kansen 
die Natuurpunt heeft genomen of juist nog mist. We hebben er alvast een aantal interessante ideeën opgedaan om 
ook in onze afdeling te proberen. 

De nieuwe directeur, Chris Steenwegen, werd aan de aanwezigen voorgesteld. De directeur deed zijn doelstellingen 
uit de doeken. Van de vorige directeur, Willy Ibens werd afscheid (al is dat een groot woord) genomen met een 
passend geschenk. In het Stappersven, één van de realisaties van Willy, zal een uitkijktoren komen met de naam 
Willy Ibens. Het infobord werd hem plechtig overhandigd. 

Vooraleer het avondgedeelte aan te vatten, konden duurzame en faire broodjes genuttigd worden. Het enige niet 
vegetarische hapje was een broodje met Gallowaytartaar. Ondertussen konden we alle interessante producten van 
onze groene winkel bekijken of een babbeltje slaan met de collega-afdelingen. 

De avondshow bevatte een terugblik op 10 jaar Natuurpunt, 10 jaar Natuur voor iedereen. De spetterende show 
werd door VRT-presentatrice Saartje Vandendriessche in goede banen geleid. Heel wat leden maar ook politici en 
andere genodigden namen kennis van 
onze nieuwe slogan. Natuurpunt: een 
pluspunt voor de natuur is voortaan 
onze nieuwe baseline. Dat dit zo is, werd 
met concrete cijfers bewezen. We 
groeiden van 47.000 naar 88.000 
gezinnen, na de fusie hadden we 10.000 
ha natuur in beheer, 10 jaar later is dat 
bijna 19.000 ha in een 500-tal 
verschillende natuurgebieden, er werden 
40.000 uren vorming rond natuureducatie 
gegeven, 5 miljoen data over planten en 
dieren ingegeven. Zowat 3.000 lokale 
bestuurders in meer dan 150 afdelingen 
zijn actief. Nog eens 8.000 mensen 
werkten actief als vrijwilligers in 
beheerteams en dit is wellicht nog een 
onderschatting. Meer dan 2.000 km 
bewegwijzerd wandelpad is er in 
Vlaanderen aangelegd en ongeveer 1.800 
infoborden werden in de natuurgebieden 
geplaatst. 

Als afsluiter van de show nam de nieuwe directeur de Vlaamse overheid even op de korrel in een niet mis te verstane 
boodschap. Omdat er steeds meer en meer gesnoeid wordt in zowel aankoop- als beheersubsidies, stelde onze 
directeur terecht dat onze Vlaamse regering alleen pluspunt voor de natuur kan worden als ze een tandje bij steekt.  
In videoboodschappen feliciteerden heel wat (niet aanwezige) prominenten Natuurpunt voor het geleverde werk. 
Onder hen minister Schauvliege die in Durban was voor de klimaatconferentie. Ook Europees commissaris voor 
leefmilieu Potocnik had zijn boodschap: "Natuur beschermen en promoten in zo'n dicht bevolkt gebied als 
Vlaanderen is niet gemakkelijk. Maar dat is precies wat jullie doen en ook succesvol ... Ik zal alles doen 
wat ik kan om jullie werk te ondersteunen en dat van jullie collega-organisaties over heel Europa. 
Gefeliciteerd, en doe zo verder!" 

Na de show kon iedereen nog genieten van duurzame receptiehapjes. Het hele gebeuren werd opgevrolijkt door het 
zotste wandelende concert van Vlaanderen: Die Verdammte Spielerei. Dit begeleidde tenslotte heel wat 
Natuurpunters naar de Vooruit voor een optreden en de natuur.fuif van afdeling Gent. Na deze deugddoende dag 
kunnen we er weer 10 jaar tegen aan om, ook binnen onze afdeling, een pluspunt voor de natuur te blijven 
betekenen. 
 

Johan 

De ruime select ie producten en 
boeken uit de natuur.winkel kreeg 
veel interesse. - foto: Eric Malfait 

AFDELINGSWERKING 
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 Rare vogel in de Bloemenstraat 
 

In oktober werd door onze buurman een raar vogeltje gespot. Buurmeisje Jana lag meermaals op de loer om de 
vogel met de camera vast te leggen, wat uiteindelijk lukte. Met de foto bij de hand trachtte ik de soort te bepalen. 
In geen enkele vogelgids kon ik het diertje terugvinden, zelfs niet in het lijstje bij de dwaalgasten. Een encyclopedie 
met uitheemse vogels leverde ook niet meteen het gewenste resultaat. Wat opzoekwerk op het internet leerde me 
evenmin de juiste vogel: alle opgezochte tijgervinken en aanverwante vogels zagen er net iets anders uit dan onze 
bezoeker, ofwel had de snavel niet de juiste kleur, ofwel klopte het verenkleed niet.  

De vogelspecialisten bij Natuurpunt waren dus mijn enige hoop. Ik stuurde de foto’s dus naar de dienst studie 
Natuurpunt. Gerard Driessens, de vogelkenner bij uitstek aldaar, wist het meteen. Zo’n 2 uur later had ik het 
antwoord al: onze rare vogel bleek een Roodbekwever (zie rechts kaderfotootje op de voorpagina). Een vogel 
afkomstig uit Afrika: Kenia, Ethiopië en Somalië schijnen zijn thuislanden te zijn. De kans dat de vogel op eigen 
houtje van ginder tot hier is geraakt is vrijwel onbestaande. Hij wordt echter wel ingevoerd als kooivogel. Wellicht is 
hij ontsnapt en zo terecht gekomen in de tuinen van de Bloemenstraat waar allerlei lekkers omhoog hangt. Gerard 
wist ook nog te vertellen dat er in Spanje al een verwilderde kolonie zou zijn. Hier zal het wellicht niet zo’n vaart 
lopen, de kans dat dit vogeltje de vrieskou overleeft, is bijzonder klein. Vanaf half november hebben we de 
Roodbekwever hier trouwens niet meer waargenomen. Doodgevroren bij de eerste nachtvorst, gepakt door een kat, 
of gewoon andere oorden gaan opzoeken? Het juiste antwoord zullen we wellicht nooit weten. 

Wel zien we geregeld huismus, heggenmus, vink, winterkoninkje, pimpelmees, koolmees, groene specht, roodborst, 
merel, spreeuw, ekster, kauw, staartmees, Turkse tortel en gaai in onze tuin. Met de aanplant van een autochtone 
inheemse houtkant probeer ik alvast om ook andere vogels naar de tuin te lokken. 

Het eerste weekend van februari is het de nationale actie Vogels voeren en beloeren. Doe jij ook mee? Stuur je 
gegevens dan door naar Natuurpunt. 
 

Johan 

STUDIE 

Hoe help je vogels de winter door? 
Hieronder een samenvattende tabel wat goed en niet goed is. De bedoeling van het voeren van vogels is natuurlijk 
om deze dieren zo efficiënt mogelijk te helpen. Het is dan ook belangrijk om het juiste voedsel aan te bieden. 
Voedsel dat de voedingsstoffen bevat die ze effectief nodig hebben, voedsel waar ze niet ziek van worden. Bekijk 
deze tabel en ontdek welke items er op een gezonde voedertafel aan bod mogen komen. 

En wat met water? 
 

Bij vrieskou een ondiepe schaal met zuiver water vullen zonder toevoeging van antivries, zout of suiker. Beter is 
een theelichtje of gloeilamp onder de schaal te plaatsen. Over de schaal leg je een stuk gaasdraad of roostertje  
zodat de vogels zich niet kunnen baden: hun veren zouden bevriezen. Ververs 3 à 4 keer per dag op hetzelfde 
tijdstip. Bij sneeuw water geven is overbodig, de vogels eten ervan om hun dorst te lessen.  
Indien je een vijvertje hebt of nabij een waterplas woont, is het aangeraden verschillende keren per dag een gat in 
het ijs te smelten (met heet water) zodat de vogels bij het water kunnen geraken. Nooit ijs breken: de dieren die 
onder water leven (vissen of kikkers in winterslaap) kunnen sterven.  
Meer info: www.natuurpunt.be/vogels of www.vogelbescherming.be 

GOED NIET GOED 

 granen: gierst, haver, tarwe, gerst, gebroken ma ïs 
 zaden: lijnzaad, koolzaad, …  
 havermout (droog)  
 zonnebloempitten en  -kernen 
 gedroogde rozijnen  
 rijpe appels en peren  
 pindacakes en vetbollen op basis van ongezouten 

rundvet 
 ongezouten, ongebrande pindanoten  
 gepelde okkernoten (zodat ze geen energie 

verspillen aan het stukhakken van de schaal) 
 gedroogde insecten (al dan niet in voederbollen)  

 margarine en boter of vloeibare vetten zoals olijfolie  
 soms raken vogels met hun pootjes verstrikt in de 

netjes waarin noten of vetbollen zitten. Gebruik dus 
voedersilo’s en vetbolhouders of leg het voedsel los op 
een voedertafel 
 gezouten voedselresten  
 brood geeft vogels een vals gevoel van 

‘voldaanheid’. Het vult de maag maar biedt weinig 
voedingsstoffen. Vers en wit brood gist bovendien 
gemakkelijk wat darmproblemen oplevert. Af en toe 
broodkruimeltjes strooien is wel oké als extraatje 
 kaaskorstjes met plastic randjes  
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 Nieuws uit de Mosterdpot: wie weet wat een “terp” is ?? 
 

De lezers van ons tijdschrift die regelmatig door de Mosterdpot in Duffel wandelen, kennen ook het retentiebekken 
aan de monding van de Goorbosbeek. Dat werd door de provincie aangelegd na de overstromingen in Duffel en in 
Sint-Katelijne-Waver in 1998. Bij hevige neerslag en hoge waterstand van de Nete zorgt dit voor een tijdelijke 
buffering van het water van de Goorbosbeek. Dit retentiebekken, waarrond een intensief gebruikt wandel- en 
fietspad van en naar de Netedijk loopt, wordt door onze Natuurpuntafdeling beheerd. We maaien er in het voorjaar, 
in samenwerking met de gemeente Sint-Katelijne-Waver zorgt de sociale werkplaats van Natuurpunt voor het 
onderhoud van het wandelpad en tijdens de zomer tot het najaar doen we er graasbeheer met de runderen van Tom 
De Bontridder uit Hove (zie het artikeltje over de jonge kalfjes in onze vorige uitgave). 

Bij het aanleggen van het bekken werd al rekening gehouden met graasbeheer door runderen en om die reden werd 
een “terp” aangelegd nabij de ingangspoort Netedijk. Het woord ‘terp’ is afkomstig uit het Fries en betekent zoveel 
als een soort vluchtheuvel of wijkplaats. Als het bekken door wateroverlast vol loopt op het moment dat het begraasd 
wordt, dan kunnen de aanwezige runderen zich terugtrekken op dat hoger gelegen gedeelte. 

De voorbije jaren stelden we vast dat het bekken eerst volliep langs de kant van de afwateringsgracht Netedijk. Maar 
de runderen bevonden zich meestal aan de andere kant nabij de aanwezige poelen en verdrongen zich dan op een 
klein verhoogd plaatsje in de uiterste hoek van het omheinde bekken. Dit had soms tot gevolg dat de runderen de 
omheining wegduwden om zich veiliger te voelen. 

Elk jaar is er tussen onze afdeling en afgevaardigden van het Provinciebestuur, dienst waterbeleid, samen met 
vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal en gemeente Sint-Katelijne-Waver, een bespreking ter plaatse. 
Eind 2010 werd ons voorstel aangenomen om de terp te verplaatsen. De provincie schreef hiervoor een aanbesteding 
uit en de aangestelde aannemer voerde einde 2011 deze werken uit. 

Spijtig genoeg kenden we toen juist een overgang van een droge naar een natte periode waardoor er diepe sporen 
van de graafmachine in het bekken overbleven.  

Bovendien liep het bekken enkele dagen later verschillende keren grotendeels vol, zodat de nieuwe terp gedeeltelijk 
werd weggespoeld. 

We overlegden intussen al met de provincie en die gaat akkoord om na de winterperiode het bekken terug in een 
optimale conditie te laten brengen, zodat we al terug kunnen uitkijken naar een vruchtbare zomer 2012 met weer 
wat jonge kalfjes! 
 

Ludo 

BEHEER 

Twijfel aan het nut van een retentiebekken - iemand?        foto: Ludo Bakkovens 
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zaterdag 11 februari om 20u 

in de Bib (benedenzaal) te Duffel 
 

Alaska, The Last Frontier 
 

Natuurfilm ten voordele van het Reservatenfonds 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo en Patricia De Ruysscher-Ceuterickx, uit Sint-Katelijne-Waver, hebben twee filmmontages voor ons klaar, met 
indrukwekkende natuurbeelden uit het hoge noorden.  

 

In de eerste film trekken we rond in het Denali National Park op zoek naar elanden en grizzlyberen.  Mount Mc Kinley met zijn 

6.194 m de hoogste berg van Noord-Amerika, is een klepper van formaat.   

De tweede film (na de pauze) neemt ons mee naar de Portage Glacier en de havenstad Seward.  Daar schepen we in voor een 
bootcruise naar het Kenai Fjords National Park met afkalvende getijdengletsjers, dolfijnen, orka’s, papegaaiduikers,…  Vanuit 

Homer vliegen we met een Cessna vliegtuigje naar Katmai National Park om er te verblijven tussen de grizzlyberen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek, Benedenzaal, Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, Duffel 

 

Bijdrage aan het reservatenfonds: 2euro/p.p 

AFDELINGSWERKING 

   
  
 Hugo en Patricia uit Sint-Katelijne-Waver filmen allebei de 
natuur als hobby. 

Ze proberen op hun reizen de landschappen, flora en fauna,  
en de karakteristieke rariteiten van de streek met de 
videocamera vast te leggen. 
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Programma 15de ANKONA-ontmoetingsdag op zaterdag 11/02/2012 
 

Thema: ‘Klimaatverandering - tendens van inheemse naar uitheemse soorten?’ 

(Groenenborgerlaan 171, Antwerpen – UA-Campus ‘Groenenborger’) 
 

Ontvangst vanaf 9u20 (koffie/thee) 
 

9u50u - 10u00: Verwelkoming (Rik Röttger, gedeputeerde Leefmilieu, provincie Antwerpen)  

10u00 - 12u00: Workshop 1a: Koop je een nieuwe of een tweedehands microscoop/binoculair? (KAGM en Vincent Leermiddelen 
bvba) (in de Bioruimte) 
 

10u00 - 12u00: Workshop 2: Over uitheemse soorten (en exoten) 

10u00: Monitoring van exotische spinnen in Vlaanderen: 1976-2011 (Koen Van Keer, ARABEL) 

10u35: Tussen kransmuur en dadelpalm: over neofyten en exotische woekeraars in Vlaanderen (Erik Molenaar, FON) 

11u10: INVEXO-project - bestrijding van de stierkikker of brulkikker (Gerald Louette, INBO en Alain De Vocht Universiteit Hasselt, 
Provinciale Hogeschool Limburg) 

11u40: Sieralgen en kranswieren, lastige neofyten of immuun voor klimaatverandering? (Jos Gysels, Natuurpunt werkgroep 

Micrasterias)  
 

10u00 - 12u00: Workshop 3: Is er een soortenverschuiving te merken bij monitoring? 

10u00: Evolutie van de vissamenstelling in de Schelde (provincie Antwerpen) (Jan Breine, INBO) 

10u35: Het verdwijnen en terugkeer van de Europese bever (Kristijn Swinnen, UA) 

11u10: Vegetatie-evolutie in het Zennegat gedurende de laatste 10.000 jaar: invloeden van klimaat en mens aangetoond door 
pollenonderzoek (Annelies Storme, Onroerend erfgoed)  

11u40: Korstmossen inzetbaar als biothermometers voor het KMI? (Dries Van den Broeck, Plantentuin Meise) 
 

10u00 - 12u00: Workshop 4: Voor ieder wat wils! 

10u00: Label ‘Plant van hier’ - Wat wordt verstaan onder herkomstgebieden van autochtoon plantmateriaal? (Steve Meuris, 
regionaal landschap Kleine en Grote Nete en Hanne Dekort, KULeuven) 

10u35: Milieuzorg-Op-School (MOS) is ook ‘Natuur op school’ (Veerle Moons, PIME-MOS-team) 

11u10: Werkgroep bladmineerders en haar acitiviteiten (Steve Wullaert, Bladmijnenwerkgroep van VVE) 

11u40: Eetbare insecten in Europa: een stand van zaken (Peter de Batist, KAVE) 
 

Middagpauze (vanaf 12u00) met broodjeslunch 
 

Mogelijkheid tot bezoek aan info- en boekenstands, vertoning van natuurfilms 
 

13u45 - 15u15: Workshop 1b: praktische workshop ‘Waarnemingen invoeren en raadplegen op het veld:  nieuwe mobiele 
toepassingen van waarnemingen.be’ (Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie) (in de Bioruimte met gebruik van computers, 
smartphone/gps) 

13u45: Het zomerklokje in de Kleine Netevallei - Monitoring 'LIFE-project Kleine Nete’ (Kristine Wuyts, plantenwerkgroep 
Natuurpunt, afdeling Wielewaal) 

14u00: Een overzicht van microscopische technieken - een dwarsdoorsnede door het leven (Frank Van Campen, KAGM) 

14u40: Gebruik onlinetool ‘Natuurwaardeverkenner’:  economische waardering van ecosysteemdiensten (Tanya Cerulus, LNE-
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap) 

15u10: PAUZE 

15u30: Meer toegankelijk (schriftelijk) communiceren over biodiversiteit. Hoe doe je dat? (Marion Crauwels, KULeuven) 

16u00: Effecten van experimentele klimaatopwarming op exotische vs. inheemse plantensoorten (Maya Verlinden, UA) 

16u30: RECEPTIE 
 

Contactpersoon voor de organisatie: 

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) 

Koen Cuypers, ANKONA-coördinator 

e-mail: ankona@admin.provant.be 

tel. 03 240 59 88 
 

Vanaf december kan je je gratis inschrijven via de website www.ankona.be (rubriek ‘ontmoetingsdagen’ of via ‘kalender’) en dit 
nog tot 3 februari!  

Kinderanimatie in voormiddag en namiddag wordt voorzien door de  jeugdvereniging Jeugdbond Natuur en Milieu (www.jnm.be). 

Deze kinderopvang is enkel voor jongeren vanaf de leeftijdscategorie van 7 t.e.m. 12 jaar. Indien je hiervan gebruik wenst te 
maken dien je je voor 25 januari 2012 in te schrijven. 

Max. toegelaten aantal voor de praktische workshops 1a (voormiddag) en 1b (namiddag) is 30 personen. 

STUDIE 
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AFDELINGSINFO 

Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden. 

 

Dirk Costrop  
Voorzitter,  
verantw. uitgever en redactie afdelingstijdschrift, promotie, 
zoogdieren en vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel. 
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel 
015/31 93 75; gsm 0476/66 08 28 
dirk.costrop@telenet.be 
 

Johan Asselberghs  
Ondervoorzitter,  
ver. beleid, amfibieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en 
GNOP-commissie Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland 
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel 
015/31 94 88; gsm: 0479/65 29 07 

johan.asselberghs@skynet.be 
 

Lutgarde Van Driessche  
Secretaris,  
conservator Mosterdpot, paddenstoelen, ongewervelden,  
lid Minaraad Duffel. 
Zandstraat 15, 2570 Duffel 

015/32 01 66; gsm: 0485/55 97 13 
lutgarde.van.driessche@telenet.be 
 

Ludo Bakkovens 
Penningmeester,  
beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje’, lid Regionaal 
Landschap Rivierenland. 
Zandstraat 15, 2570 Duffel 
015/32 01 66; gsm 0494/70 79 92 
ludo.bakkovens@telenet.be 
 

Wim Annaert  
Conservator Oude Spoorwegberm, beleid Kontich,  
algemene communicatie, lid Minaraad Kontich 
Montfortstraat 75, 2550 Kontich 
03/457 28 03 
 

Johan Doms 
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester 
Rietlei 99, 2570 Duffel 
0496 32 19 34 
 

Peter Geschier 
Conservator Goorbosbeekvallei, redactie afdelingstijdschrift,  
digitale nieuwsflits, webmaster 
Stationsstraat 125, 2570 Duffel 
0477/69 96 76 
peter.geschier@telenet.be 
 

Johan Giglot  
Vogels 
Beuntstraat 71, 2570 Duffel  
0479/66 77 04 
johan.giglot@deadline.be 
 

Luc Giglot  
Conserva tor Oude Spoorwegberm, conser vator 
Babbelbeekse beemden, materiaalmeester, voorzitter 
Minaraad  Kontich 
Vitsenveld 30, 2550 Kontich 
0485/61 70 22 
luc.giglot@telenet.be 
 

Marleen Van Puyvelde 
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educatie,   
Stationsstraat 125, 2570 Duffel 
0486/41 36 58 
marleenvanpuyvelde@telenet.be 

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg 
 

Grondgebied :  Kontich, Waarloos en Duffel 
 

Lidgeld en abonnementen:  
Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele gezin. 
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de 
gespecialiseerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie 
tijdschrift) en Natuur.oriolus (voor vogelkijkers): zie hieronder. 
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321, 
BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel 
steeds ons identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736  
 

U ontvangt:  

 

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:  
De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst en 
Duffel 
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver 
De Goorbosbeekvallei (4,5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver 
De Babbelbeekse Beemden (4,5 ha) in Duffel 
 

U kan ons steunen door een gift te storten ten voordele van 
onze natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 
2120 7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen met als vermelding: 
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,   
Voor giften vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal attest. 
 

Wij bieden u: 
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, 
beheerwerken en nog veel meer … 
 

Als lid krijgt u ook korting bij verschillende handelszaken.  
Voor meer info: zie onze website www.natuurpunt.be/
oudespoorweg 
 

 

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur: 
 

JNM-Pallieterland (o.a. actief in Duffel): 
Wim dHooghe 
Voorzitter en contactpersoon 
03/384 06 42 of 0499/20 88 04- dhooge_wim@hotmail.com 
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland 
 
JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos) 
Koen Wyers 
Voorzitter en contactpersoon 
03/455 02 99 of 0496 11 92 39—koenwyers@gmail.com 
Website en aktiviteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen 

Georges De Pauw 
verantw. fotoclub  
natuur.foto_os@telenet.be 
gsm: 0478 52 39 67 
 
Algemeen mailadres van de afdeling: natuur.oudespoorweg@telenet.be 
 

Website: http://www.natuurpunt.be/oudespoorweg 
 

Wie via mail op de hoogte wilt blijven met bestuursverslagen of vrijblijvend 
uitgenodigd wil worden voor bestuursvergaderingen, geeft gewoon een seintje 
aan Lutgarde! 
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 Bijkomende materiaalopslagplaats in Mosterdpot-Goorbosbeekvallei 
 
Met de winter voor de deur is er de voorbije maanden met bestuursleden en vrijwilligers doorgewerkt aan de renovatie van een 

oud schuurtje. Bijgaande foto’s spreken voor zich. 
 
Het was nodig door de uitbreiding van onze gebieden 
te investeren in bijkomend rollend en ander materieel 
en dit verdient een goed bereikbare en 
onderhoudsvriendelijke opslagplaats, met ruimte om 
het materiaal te herstellen en te onderhouden. 
 

In het kader van de compenserende maatregelen 
rond de spoorwegwerken heeft onze sponsor BAM 
voor het leggen van de betonnen vloer gezorgd. Op 
een dag kwam een fameuze betonmolen langs met 
enthousiaste en professionele werknemers die in een 
mum van tijd de materiaalschuur van een mooie 
vloer voorzagen, tegelijk met een oprijdplatform voor 
kruiwagens opzij. Daar gaan we plezier aan beleven! 
 
 

Maar nóg indrukwekkender waren de schrijnwerken die Gilbert en Aloïs uitvoerden. Met zijn tweeën zorgden ze voor een flinke 
zijdeur en een imposante dubbele poort. 

 
Ook nog een welgemeende dank aan allen die vooraf of tussendoor mee hielpen aan de verwezenlijking van dit zo belangrijke 
project! 
 
Ludo 

AFDELINGSWERKING 



28 

 

AFDELINGSWERKING 

Bewoners Beukendreef in Sint-Katelijne-Waver maken kennis met de nieuwe 
achterbuur 
 

Ruim een jaar geleden kocht Natuurpunt (afdeling Oude Spoorweg Duffel) het bos van 5 hectare tussen de 
Beukendreef en de Nete in Sint-Katelijne-Waver. Een 20-tal medewerkers van de firma Isabel NV uit Brussel maakte 
op donderdag 22 september jl. het grensgebied vrij en bracht plantgaten aan.  
Enkele weken geleden organiseerde Natuurpunt de aanplanting van de scheidingshaag op de perceelgrens tussen het 
aangekochte bos en de aangrenzende percelen in de Beukendreef.  
Op zondag 27 november werden de haagplanten geplant door bestuursleden en enkele vrijwilligers van Natuurpunt 

samen met de bewoners van de aangrenzende percelen. 
Het leek wel lente toen over een lengte van ongeveer 150 m inheemse haagplanten zoals Gelderse roos, hondsroos, 
haagbeuk, hondsroos, kardinaalsmuts, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, … werden aangebracht. De 
weergoden waren ons uiterst goed gezind: de maand november was erg droog, waardoor we in dit doorgaans zeer 
zompig gebied fluks konden spitten, en bovendien begon het na afloop in de namiddag warempel (een beetje) te 
regenen, waardoor de plantjes meteen te drinken kregen.  
Door de goede voorbereiding en het uitstekende weer, was de klus in een minimum van tijd geklaard. 
Nauwelijks anderhalf uur na het startmoment mochten alle deelnemers tevreden slurpen van verse erwten- en 
pompoensoep of smakelijk knabbelen aan heerlijke broodjes en sandwiches, bereid door de allersympathiekste buren 
die men zich wensen kan.  En uiteraard zorgde Natuurpunt voor een bak biobier om alles door te spoelen!  
De door Natuurpunt aangekochte percelen kregen de naam "Fermerijbossen”. 
Eens te meer bleek dat een goede organisatie en enthousiaste medewerking deze zware klus een fluitje van een cent 
deden blijken. 
 

Jan 

Fermerij (cfr. Latijn: infirmaria of Frans: infirmerie) is een Oudnederlands woord voor veldhospitaal. 

Op 19 juni 1747 werd in de wijk een veldslag uitgevochten als deel van de Oostenrijkse successieoorlogen met meer 
dan 300 gekwetsten / doden, die in een veldhospitaal in de Fermerijstraat onderdak vonden. 

Zorgvuldig worden de plantjes aan de aarde 
toevertrouwd ...                               foto: Jan Moyson 


