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Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten. 

INFO 

Foto cover: Eén van de 2.370 aanplantingen in het Hulstmansbos                           Foto: Peter Geschier 

Vogelwandeling op 29 april 
 

Na onze nu al legendarische Zeeland-
tocht zoeken we het wat dichter op. 
We trekken naar het Europees Vogel-
richtlijngebied Blokkersdijk en zullen 
onder leiding van lokale gids en ter-
reinbeheerder Koen Maes worden on-
dergedompeld in de wereld van water- 
en zangvogels en doorkruisen het 
broedgebied van onder meer Bruine 
Kiekendief, Blauwborst en Waterral. 

 

Afspraak om 9u aan het Vanderlinden-
plein te Duffel. Om 14u zijn we terug. 

Laarzen, verrekijker en eventueel een 
lichte snack voor onderweg zijn wel-
kom. 

Verplaatsing per wagen (carpooling). 

Meer info: http://www.natuurpuntwal.be/index.php?page=folder of bij Johan Giglot (0479/66.77.04) 

 

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

Auteurs: Dirk Costrop, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter 
Geschier 
 

Correctors:  Eef Hellemans, Marleen Van Puyvelde 
 

Foto’s/tekeningen van: Eef Hellemans, Johan Giglot, Luc De Naegel, Ludo Bakkovens, Peter Geschier 
 

Wie ook zijn/haar tekst en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk 30 
juni 2012 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be . 

Bosaanplant op landbouwgrond. 
 
Je weet het wel: oerwouden krimpen, bossen verdwijnen. Ondanks allerlei boomplantacties verdwijnen in Vlaan-
deren meer bossen dan er worden aangeplant. Ook Duffel is een bosarme gemeente. 
En toch zijn er mogelijkheden. Heb jij een lapje grond dat ergens braak ligt? In zo'n geval kan je denken aan 
beplanting met bomen, zowel voor stookhout als voor meubelhout. De overheid kan je helpen met raad en daad, 
zeker met subsidies. 
Mensen die zo'n mogelijkheid zien, kunnen voor meer informatie contact nemen met ons lid René Vercammen, 
tel. 015/31 10 40. 

Aalscholver         foto: Johan Giglot 
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VOORWOORD 

Beste natuur.vrienden, 
 
Wat een hartverwarmende activiteiten hebben we de voorbije maanden beleefd ! 
 

Vooreerst, met stip als uiterst geslaagde actie: de aanplant van het Hulstmansbos in Waarloos. Bijna 2.500 strui-
ken en boompjes werden hier geplant door honderden vrijwilligers, sponsors, jeugdbewegingen en scholen. Dit 
alles met een dikke pluim voor het voorbereidend werk en de organisatie op de plantdag zelf door de conservators 
en héél veel helpende natuur.handen.  

De regen in de namiddag kon de pret niet bederven: het deed gewoon deugd om iedereen zo enthousiast bezig te 
zien. Het was werkelijk een georganiseerde chaos die nochtans gestructureerd over het terrein golfde totdat uit-
eindelijk het laatste boompje in de grond stak.  

Ook de logistieke en financiële steun van de Lionsclubs Kontich en Antwerpen-Middelheim verdient een speciale 
vermelding. Trouwens over financiële steun gesproken: hier hadden we als afdeling een ongekend hoge doelstel-
ling geplaatst. Om de financiering van de aankoop van het terrein optimaal te realiseren zochten we 800 gezinnen 
die elk €50 wilden storten. Naast gezinnen waren er bovendien heel wat bedrijven die de actie ondersteunden. Op 
onze website www.natuurpunt.be/oudespoorweg staat een teller waar men de status kan opvolgen: die stond 
eind maart op ongeveer 750 x €50. Dit is nu al een uiterst geslaagd resultaat, het finale doel is bijna bereikt!  

Maar bij dit doel mogen we niet stoppen: we hopen op dit elan verder te kunnen gaan, elke geschon-
ken euro wordt terug in natuur geïnvesteerd. Samen met de noodzakelijke ondersteu-
ning van gemeenten, overheden en alle sponsors hopen we nog veel natuur te kunnen 
beschermen en nieuw bos aan te planten.  We weten dat het kan, en dat er veel men-
sen vinden dat het moet! 

Het Hulstmansbos kan groeien. Afspraak binnen 10 jaar voor een happening in een 
dan al zichtbaar bos? 
  

Nog een knap staaltje werk speelde zich af in het Goorbos: een perceel met sparren 
en populieren is niet echt een gebied met hoge natuurwaarde. Omvormen naar in-
heems bos is hier de aangewezen beheermaatregel. 

Tijdens een verschrikkelijke vrieskou werd hier na de kapping het terrein klaar-
gemaakt om te kunnen beplanten: sleuren met houten brokstukken, hakse-
len, lekkere pannenkoeken, het hoorde er allemaal bij. Voor de eigenlijke 
aanplant kregen we versterking van enkele klassen van lagere school 
De Meyl. Gekoppeld aan een wandeling in de buurt, beleefden de 
leerlingen een fantastisch leuke namiddag.  Een week later 
kwam ook een ploegje van een bedrijf uit Mechelen haar bij-
drage leveren. En ten slotte slaagden enkele bestuursleden 
er nog in de laatste 200 exemplaren aan de aarde toe te vertrouwen. 
Met in totaal 800 stuks kan ook het Goorbos nu groeien… 
  

Tevens zoemt het in onze vereniging van nieuw enthousiasme: uit het idee om meer “fun” te brengen in de ver-
eniging op een aantal activiteiten, kwamen een aantal creatieve koppen samen om dit aan te pakken. Het idee 
sloeg aan, en het groepje groeide al snel tot een kleine bijenkorf. Ze noemen zich de “bosbiekes”en ze hebben 
zich al getoond op de nachtwandeling doorheen de Oude Spoorwegberm: wat een sfeervolle bermbar was dat als 
afsluiter van de wandeling! Dit wordt weer een pluspunt voor de natuur, maar anders dan we het tot nog toe al 
gezien hebben. Wie wil aansluiten om op een andere manier met natuur bezig te zijn, contacteert hiervoor best 
Marleen of Johan G. 
  

Met het voorjaar en de zomer voor de deur: zwerm naar buiten en geniet ervan. Onze activiteitenkalender barst 
weer uit zijn voegen en nodigt uit om samen te wandelen, dingen te ontdekken, te realiseren… 

 
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 zetten we in elk nummer een type vrijwilliger in de verf.  
 

Deze keer hebben we het over de dagverantwoordelijken van de paddenoverzet op het Senthout. Hun sociale 
leven ligt tussen half februari en einde maart volledig overhoop. Elke avond kan er paddentrek zijn en, of er nu 
veel dieren trekken of niet, ze moeten aanwezig zijn of er vallen verkeersslachtoffers. De dagverantwoordelijken 
staan in voor de goede en veilige organisatie van de overzetactie, verdelen de vrijwilligers over het terrein, ver-
welkomen en instrueren nieuwkomers, zorgen voor een correcte telling, zetten de resultaten op het bord, bezor-
gen de ingevulde formulieren aan de coördinator, enz … .  

Een welgemeende dank aan dagverantwoordelijken Bart, Bram, Brigitte, Jan, Jef, Johan, Joke, Kristel en Martje. 
Maar natuurlijk ook aan alle andere vrijwilligers die deelnamen aan onze paddenoverzetactie! Zonder jullie hulp 
zouden heel wat minder amfibieën hun hachelijke voorjaarstocht overleven! 

AFDELINGSWERKING 

Inventarissen 
 
Net zoals vorig jaar besteden we weer enkele avonden om de plantenrijkdom van 
onze regio te bestuderen. Er is geen voorkennis van planten vereist, wel een ge-
zonde 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 
 
15 mei: Adderwortelveld 
Afspraak : om 19u30 aan Mechelsebaan 96 te Duffel.  Einde als het donker wordt. 
 
4 en 11 juni: Bermen van de Rooienberg 
Afspraak : om 19u30 aan hoek Waarloossteenweg-Rooienberg.  Einde als het donker wordt. 
 
18 juni: Ven en nieuwe poel Mosterdpot 
Afspraak : om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde als 
het donker wordt.  
 

Excursies 

6 mei : Bijen en hommels (met Joeri Cortens) 
Afspraak : om 14u in de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 
 

29 mei: Grassen, cypergrassen en russen (met Hans Vermeulen) 
Afspraak: 19u30 Bremstraat vlakbij 't Senthout, te Duffel.  Einde rond 22u.  Laarzen 
zeker aangewezen. 
Contactpersoon: Luc De Naegel 03/288 84 86 
 
Marleen 

STUDIE/EDUCATIE 

OPROEP 
 

Wil je graag onze afdeling helpen, wanneer het jou uitkomt, voor een taak 
die jou ligt? Stuur dan een mail naar natuur.oudespoorweg@telenet.be of 
contacteer één van de bestuursleden. 
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AFDELINGSWERKING 

Afdelingsdag 28 januari 
 

Voor onze traditionele afdelingsdag hadden toch weer behoorlijk wat leden de weg naar het Mosterdpotje gevon-
den, ondanks de verkeersproblematiek rond de werken aan de spoorweg. Voor de wandelaars was er al vrijwel 
meteen een prettige verrassing: vlakbij het Mosterdpotje bleek dat achter de frequent voorkomende Adelaarsva-
ren zich al jaren een mooie pol Gewone eikvaren (Polypodium vulgare ) verstopt heeft. De plant staat daar uiter-
aard op zijn plaats: zandige bosgrond in de nabijheid van eiken … 

Johan gidste de wandeling dan verder naar de nieuw gegraven poel aan de spoorwegberm. Die moet ons op ter-
mijn het oude moerasje doen vergeten dat bij het verleggen van de spoorweg werd gedempt. Dat schijnt aardig 
te lukken: de natuur is zich daar bijzonder goed aan het settelen, vooral de lisdodden stelen de show! 

Verder konden we de bloeiende 
inlandse vogelkers bewonderen. 
Voorwaar er zijn geen seizoenen 
meer: dat zou normaal begin mei 
moeten gebeuren … 

Rond 17u begon dan het tweede 
luik: in het Mosterdpotje wacht-
ten heerlijke soep en broodjes 
(bedankt Simonne en team !) en 
uiteraard het jaaroverzicht, ge-
bracht door onze voorzitter met 
de PowerPointpresentatie als illu-
stratie. Hoofdbrok vormde uiter-
aard het Hulstmansbos, de ex-
RWZI site in Waarloos: het huza-
renstuk waar vooral Wim 7 jaar voor gevochten heeft. Ook de andere verwezenlijkingen van het afgelopen jaar 
en de toekomstplannen voor het komende jaar werden in de verf gezet. Bovenal werden alle vrijwilligers van har-
te bedankt, zonder hen zou de natuur het in onze regio stukken moeilijker hebben! 
 

Peter 

Foto’s: Peter Geschier 
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Zeelandtocht 22 januari ‘12 
 

Winter- en watervogels zitten er altijd in de Delta, vandaar het idee om die vogels eens te gaan bekijken, besnuffelen en 
determineren. Een tocht die volgens zowat alle negentien deelnemers gerust het begin mag zijn van een jaarlijkse traditie. 

Even voor achten werden de aanwezigen verdeeld over een vijftal auto’s en dan meteen richting Zeeland. Het is alleen al 
zalig wanneer je de industrie van de Antwerpse haven achterlaat om de grens over te steken en in de uitgestrekte polders 
van Zandvliet te belanden! Nederland – België: 1-0! 

Eerste stop tussen twee regenvlagen door was de Zandkreekdam, de afsluitdijk tussen Veerse Meer en Oosterschelde. Een 
groep van zo’n 200 rotganzen bleef niet zitten op het strand, zilverplevier, scholekster en wulp wel. Met brilduiker, fuut en 
middelste zaagbek mochten de eerste eendensoorten aandraven. 

Tweede post was Kats om enkele grotere groepen ganzen te bewonderen. Niet eenvoudig om op een omgewoelde akker 
een groep (toendra)rietganzen te ontdekken! Respectievelijk 200 en 300 ex. werden toch gevonden, zelfs een enkele kleine 
rietgans werd gespot. Op het slik aan de zeedijk foerageerden honderden steltlopers en passeerden twee kleine zilverrei-
gers. In de Abraham Leendertpolder bleek nog een groep te zitten van ruim 1000 rotganzen. Een mooi zwart-wit spektakel. 

Vervolgens de Zeelandbrug over richting Zierikzee en Plan Tureluur. Het lijkt wel of dit erg omvangrijk vogelopvanggebied 
jaarlijks nog uitbreidt. De Flaauwers en Weversinlaag waren – op zijn minst gezegd – vrij winderig. Maar vrouw nonnetje, 
zwarte ruiter en een vijftal lepelaars waren toch opvallende aanwezigen. Groepen van honderden goudplevieren, kluten en 
bonte strandlopers gingen regelmatig de lucht in. De uitkijktoren waarmee vogels meer verstoord dan gespot worden, bleek 
een schouwspel van woeste windkracht, te sterk om een verrekijker stil te houden. Dan maar met de wagen een tochtje 
rond de Prunjepolder met vissende lepelaars in een mooi zonnetje, brandganzen naast de weg, kemphanen, smienten, ros-
se grutto’s, zilverplevieren, wintertalingen … een heus National Geographic tafereel aan vogelsoorten. Voor de kijkmuur aan 
B&B De Rietgors kwamen nog twee mannetjes pijlstaart en wat wintertalingen pronken. Wat een kleuren! 

De middagrust werd met een verse vissoep verrijkt in De Heerenkeet, in een zonnetje aan het water: het leven hoeft niet 
altijd slecht te zijn. Meteen erna was het immers tijd voor het harde werk. Met een stevige zes beaufort op Brouwersdam 
sloegen de golven over de dijk. Eenden speuren bleek quasi onbegonnen werk, een zeldzame zeehondsnuit bleek maar voor 
enkelen waarneembaar. Maar vogels van de diepe zee als drieteenmeeuw werden wel mooi naar de kant gedreven. En drie-
teenstrandlopertjes trachtten zich dicht bij elkaar naast de auto te verbergen voor het gure weer.  

Wat een contrast met het Grevelingenmeer, waar een wandeling naar de kijkhut van De Punt in volle zon en uit de wind 
zowaar een lentegevoel opwekte. Dodaars versus geoorde fuut in wijde waters zoeken bleek niet eenvoudig, maar haalbaar. 
Een man goudvink vloog over, maar het is nog gekker om vanuit het bos plots twee overvliegende roodkeelduikers waar te 

nemen! De kijkhut zelf gaf enkele tureluurs prijs, een parmantig pronkende kleine zilverreiger en een bizar schouwspel van 
honderden meerkoeten in een soort van collectief begroetingsritueel. 

Inmiddels begon het eerste duister in te vallen: snel de polders van Goedereede opzoeken. Een eerste groep van zo’n twee-
honderd kolganzen, vermengd met rot- en brandganzen bleef mooi onderaan de dijk zitten. Helaas bleek het grootste deel 
brandganzen verstoord en uit de polders gevlucht: alleen een groepje van een dikke duizend waren nog overgebleven. Dan 
maar snel richting Stellendam om de gemelde kleine burgemeester te zoeken: een erg zeldzame meeuw die helaas ook niet 
gevonden werd. Maar de laatste halte bleek de slechtste nog niet: aan een kreekje dichtbij de Plompe Toren bespeurden we 
al heel snel de gemelde velduil. Wat een prachtig beest, molenwiekend over dijk en polder en met felgele kijkers en lichtge-
kleurde vleugels. Nog een allerlaatste keer halt houden om in de verte de ruigpootbuizerd te zien bidden en dan terug rich-
ting Duffel over Neeltje Jans. Tijd om hier nog te stoppen was er niet, maar met een vrouw blauwe kiekendief, een vijftal 
reeën en een ruigpootbuizerd vlak naast de weg op de Deltawerken zelf werd deze tocht toch met pracht afgesloten. De 
totale teller is gestrand op 75 vogelsoorten, een prima resultaat! 
 

Johan Giglot 

STUDIE 
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BEELD IN ZWART-WIT 

Juveniele Zilvermeeuw (afstammeling van Jonathan 
Livingstone Seagull ?)                    foto: Peter Geschier 
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Natuurpunt Oude Spoorweg maakt een verkiezingsmemorandum over aan de 
politieke partijen van Duffel. 
 
Op 14 oktober 2012 worden u en ik verplicht om naar de stembus te gaan. De vertegenwoordigers van de regio-
nale en lokale besturen, beter bekend als de provincie- en gemeenteraadsleden, worden dan verkozen. 

Natuurpunt hecht veel belang aan deze verkiezingen. Zowel gemeenten als provincies hebben een belangrijke 
taak in het behoud van natuur en het milieu in het algemeen. Een gemeente alleen kan niet de mondiale milieu-
problemen oplossen, maar blijft wel een cruciaal niveau als het op milieu en natuur aankomt. Gemeenten staan 
dicht bij hun bevolking en hebben goede terreinkennis. Elke gemeente heeft belangrijke bevoegdheden op het 
vlak van natuur en bos, verkeer, ruimtelijke ordening, energiebesparing, waterbeheer, enz … . 

Samen met de andere milieubewegingen werd dan ook gewerkt aan een docu-
ment “De kracht van je gemeente – ideeën voor een krachtdadig lokaal milieu- 
en natuurbeleid”. In deze bundel zijn er 35 initiatieven, projecten, campagnes en 
acties voorgesteld die een lokaal beleid kan uitvoeren. Telkens wordt er ook een 
voorbeeld van een gemeente aangetoond. 

Onze afdeling gaat nog een stap verder. Ze heeft de noden in een eigen memo-
randum gegoten. In de gemeente Kontich is beslist dat samen met de milieu-
raad  op te stellen. In Duffel heeft de afdeling een eigen initiatief ontwikkeld: 
“20 acties om van uw partij een pluspunt voor de natuur te maken”.  Dit memorandum, samen met een uitnodi-
ging voor de Dag van de Aarde en het eerder genoemde document, werd in een dikke envelop per post naar alle 
lokale partijvoorzitters verzonden. De partijen worden hierbij door ons uitgenodigd voor een eventuele verdere 
toelichting van onze standpunten en kunnen zelfs een terreinbezoek aanvragen. We hopen dat heel wat van de 
voorgestelde acties in het verkiezingsprogramma terug te vinden zullen zijn. Van zodra de programma’s bekend 
zijn gaan we ze screenen en publiceren we dat op onze website. In de zomer mogen de partijen dan nog een 
multiple-choice vragenlijst verwachten die ze hopelijk ingevuld terugzenden. De antwoorden op de vragen zullen 
we - zonder hierover een oordeel te vellen – publiceren als een soort stemadvies dat we via onze communicatie-
kanalen bekend maken. 

Hopelijk kan u op basis hiervan dan een stem geven voor de natuur. 

 
Johan 

BELEID 

 

Weigering van ophoging aan de Babbelbeekse Beemden 
 

In onze vorige afdelingstijdschriften deelden we mee dat er een dreiging bestond om een weiland nabij 
het Senthout te Duffel op te hogen. De eigenaar had hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan-
gevraagd. We kunnen iedereen meedelen dat, mede dankzij de talrijke bezwaarschriften (waaronder 
het onze), het Duffels schepencollege deze vergunning heeft geweigerd.  

De aanvrager is in beroep gegaan tegen deze beslissing bij de provincie, maar dat beroep is onontvan-
kelijk verklaard. De provincie had ook een negatief advies gegeven. 

De weide blijft dus intact bewaard. We willen dan ook het Duffels schepencollege danken voor deze 
verstandige, maar moeilijke beslissing. Deze lastige weigering toont aan dat er voor dit hele gebied 
dringend andere toekomstmaatregelen moeten komen.  

Eén van de zaken waar Natuurpunt allang op aandringt, is de opmaak van een Ruimtelijk uitvoerings-
plan voor dit gebied (RUP), zodat de natte lokale natuurverbinding ook een juridische bescherming 
krijgt en dit soort aanvragen bijgevolg ook niet meer kunnen, wegens strijdig met de bestemming.  
Op 22 april, tijdens de Dag van de Aarde, hebben we deze visie nog eens extra in de aandacht gezet. 
 

 

Johan 
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BELEID 

“Zonevreemd bos” gevrijwaard door Natuurpunt 

 

In ons tijdschrift van november vorig jaar hadden we het over 
zonevreemde bossen en ook over het feit dat Vlaanderen de eni-
ge netto-ontbosser van Europa is.  

Met dit thema waren we enkele maanden eerder druk in de weer 
omdat we toevallig te weten kwamen dat een stedenbouwkundige 
aanvraag was ingediend voor de bouw van een gebedsplaats met 
45 parkeerplaatsen aan de ingang van de Mosterdpot. Dit op 2 
percelen van de 3 die volgens het gewestplan in een zone voor 
openbaar nut liggen. 

Vanuit het gemeentebestuur hadden we hierover niets vernomen 
en bij navraag bleek dat de aanvraag ingevolge negatief advies 
van het ANB door het Duffelse college was geweigerd. Er was na-
melijk geen ontheffing op het ontbossingsverbod toegevoegd. Er 
was geen tijd meer te verliezen en samen met de diensten van Natuurpunt Mechelen stelden we een uitgebreide 
argumentatie op voor het ANB om een eventuele aanvraag voor de ontheffing definitief te kunnen afwijzen. En 

zo geschiedde. 

Belangrijk in onze argumentatie 
was het feit dat beide percelen be-
groeid zijn met waardevol inheems 
eikenberkenbos, grotendeels liggen 
in het visiegebied voor uitbreiding 
van het natuurreservaat en de 
bouw van een kerk met autopar-
kings belangrijke en blijvende scha-
de zou toebrengen aan de natuur 
in en om de Mosterdpot. 

Daar we al jarenlang contacten on-
derhielden met de eigenaars van 
deze percelen en door het afsprin-
gen van hun deal konden we tot 
een overeenkomst komen. De no-
tariële aktes werden begin februari 
2012 ondertekend. 

Dit hele verloop maakt nog maar 
eens duidelijk hoe kwetsbaar een 
zonevreemd bos is. Om geen twee-
de dossier te riskeren, hadden we 
geen andere keuze dan zelf aan te 

kopen. Dit bewijst dat natuur of bos pas veilig is gesteld van zodra Natuurpunt het in eigendom heeft.  

Aankoop is geen doel op zich, maar blijkt in Vlaanderen het enige effectieve redmiddel te zijn. Het heeft ons 
echter een flinke duit (veel meer dan we gewoonlijk betalen) gekost en de subsidies voor aankopen in zone voor 
openbaar nut vallen laag uit.  

We hopen dat onze leden en sympathisanten in het algemeen en de omwonenden van de Mosterdpot in het bij-
zonder ons willen steunen door een gift te storten op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588, BIC GEBA-
BEBB ten name van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met als vermelding: Project 3703 Oude 
Spoorweg - Mosterdpot. Voor giften vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal attest. 

Alvast hartelijk dank bij voorbaat! 

 

Johan en Ludo 

In principe is ontbossen in Vlaanderen overal 
verboden, behalve in woon- en industriege-
bied op het gewestplan. Ontbossen mag al-
tijd in deze gewestplanbestemmingen, hetzij 
mits een geldelijke compensatie in het bos-
senfonds, hetzij door elders een nieuw bos 
aan te planten, hetzij de combinatie van bei-
den. In een zone voor openbaar nut geldt er 
in principe een verbod op elke ontbossing, 
maar het bosdecreet heeft een uitzonde-
ringsregel. Elke aanvrager van een steden-
bouwkundige vergunning kan op dit ontbos-
singsverbod een uitzondering aanvragen. 
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AFDELINGSWERKING 

Een bos bestaat dan toch niet uit bomen alleen…. 
 
Zaterdag 3 maart. Afspraak aan de poort van het terrein van de vroegere waterzuivering in Waarloos. Hier 
gaat het morgen gebeuren: voor het eerst in decennia gaat hier een echte bosuitbreiding in onze regio gebeuren. 
Bijna 2500 boompjes liggen ingekuild, klaar om geplant te worden. Dat lijken zo weinig busseltjes, klopt dat aan-
tal wel? Er is toch wel sprake van enige nervositeit. Zoveel boompjes, er zal toch wel voldoende hulp komen op-
dagen? Het aantal deelnemers blijft immers tot op de plantdag de grote onbekende. 
Stoppen met twijfelen: doen! Gewoon alles zo goed mogelijk voorbereiden, toevallig één van de specialiteiten 
van Wim en Luc.  
In een hoek van het terrein wordt een omgevallen wilg nog snel opgeruimd, tentpalen worden aangesleurd en de 
tenten worden opgebouwd.  Tafels, stoelen, podium, drank… het hoort er allemaal bij. 
Behoorlijk wat werk toch om iedereen morgen zo goed mogelijk te ontvangen. 
 
Zondag 4 maart. ’s Morgens vroeg de finale afwerking van promo- en eetstand. De Lionsclub komt ons vervoe-
gen. Vlaggen aan de masten, elektriciteit voor de koelkasten, van alles en nog wat om alles picobello te krijgen…
Natuurpunt Mechelen levert ons nog wat praktische tips i.v.m. plantverloop en de promostand. 

 
De eerste plantgegadigden beginnen ondertussen toe te stromen, en nog en nog… Plots is het tussen de tenten 
een gezellige drukte met mensen en kinderen met spades. Na een woordje uitleg en het verkrijgen van een 
plantafstandslat (= schitterend idee dat ervoor zorgde dat de plantjes toch op voldoende ruime afstand van el-
kaar staan) vliegt men erin. 
Men werkt in groepjes van 2, en toch allemaal samen in elkaars buurt. In een langzame golfbeweging deint de 
massa van de ene hoek van het terrein naar een andere. Mooi! 
In de tenten worden ondertussen de voorbereidingen getroffen voor een hartige erwtensoep en drank voor de 
deelnemers en broodjes voor de medewerkers. Ook hier loopt het letterlijk gesmeerd.  
 

Foto: Ludo Bakkovens 
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AFDELINGSWERKING 

Onze sponsors en leden reageerden alleszins massaal gereageerd om hier een handje te komen toesteken. Ik 
schat  op pakweg 150-200 deelnemers in de voormiddag en in de namiddag zeker evenveel : scouts- en Chiro-
groepen en school De Schrans zijn massaal aanwezig. Het enthousiasme (helaas ook de regen) druipt er vanaf. 
De regen kan gelukkig de pret niet bederven, en uiteraard smaken de versnapering van de Lionsclub en het 
drankje van Natuurpunt geweldig!. 

Op het middaguur worden enkele speeches gehouden, o.a. door de burgemeester van Kontich. Zijn belofte voor 
verdere samenwerking en ondersteuning knopen we goed in onze oren. 
Als ludiek moment worden nog 5 grote zoete kerselaren geplant door burgemeester Blommaerts, directeur Chris 
Van Steenwegen van Natuurpunt, theatermaker Dimitri Leue, schrijver Jeroen Olieslagers en Lionsclubgouverneur 
Guy Schalenbourg. 
 

Het planten is perfect getimed, niettegenstaande er op het eind nog voortdurend plantgoed ‘opduikt’. Het oprui-
men verloopt al even snel en efficiënt. Het lijkt wel alsof we nooit iets anders gedaan hebben? 
 

Zondagavond de ontlading. Deze dag is gewoonweg fantastisch. Het resultaat zal kunnen uitgroeien tot een mooi 
divers stuk bos. Maar wat me vooral zal bijblijven is de gedrevenheid van iedereen: planters, helpers, vrijwilligers.  
Om dit bos te laten groeien, waren meer dan bomen nodig.  
 

En moet het nog gezegd: zonder de niet aflatende ijver van Wim, zou dit nooit mogelijk geweest zijn. Hij was de 
drijvende kracht om het terrein te verwerven, de financiering rond te krijgen, de organisatie van dit event op po-
ten te zetten. Wim, als tegenprestatie hebben we je dus niet in de bloemetjes, maar wel in de bomen gezet ;) 
 
Dirk 

De boompjes worden met heel veel liefde aan de aarde toevertrouwd….                 Foto: Peter Geschier 
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AFDELINGSWERKING 

BUITEN SPELEN IS COOL! 
 

Onder een schitterend blauwe lentehemel kwamen die woensdagmiddag 350 kinderen met hun ouders/
begeleiders naar het Mouriaubos afgezakt voor een leuke Duffelse buitenspeeldag. Onze afdeling was aanwezig 
met een activiteit rond kriebelbeestjes, naast een heleboel andere leuke buitenactiviteiten als BMX-en, go-cars, 
springkasteel, cricket, stoepkrijttekenen, kampen bouwen, bosspelen,.. 

Bosbieke Kristel had gelukkig weer voor een creatieve aankleding van onze stand gezorgd: leuke brei- en haak-
werkjes in de vorm van kriebelbeestjes en vlindertjes; libellen van scoubidou en het leuke kastanje-jumpspel.  
In Kristels glazen bak konden de kinderen naar bodemdiertjes zoeken en in de loeppotjes bestuderen. Naast re-
genwormen, pissebedden en spinnen konden de kinderen ook kennis maken met vette engerlingen: de larven van 
wat eens meikevers moeten worden. En de voeldozen (foto onder) zorgden voor hilarisch gegriezel. 
 

Van Bosbiekes gesproken: 
Op het voetbalplein waren de grijze zandbijen massaal van de partij. Deze 
zandbijen waren gelukkig ongevaarlijk voor kinderen. 
 

Marleen 

De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid  en werd op woensdag 
28 maart voor de vijfde keer georganiseerd. Ook de gemeente Duffel deed weer mee en bood in het 
Mouriaubos een uitgebreid programma met de nadruk op avontuurlijk buitenspelen. 

De grijze zandbij is een vrij zeldzame bij die op zandgronden nestgangetjes 
maakt die van 25 tot 50 cm loodrecht omlaag lopen en onderaan vertakken in 
meerdere zijgangen met aan het einde verbrede broedcellen. De vrij grote bij 
behoort tot de groep van de solitaire bijen. Dit betekent dat ze individueel 
nestelen, maar zoals we konden waarnemen toch in kolonies leven. Ze vliegen 
van maart tot mei en verzamelen stuifmeel op de wilgenkatjes. Dat stuifmeel 
is dan ook vaak te zien tussen de verzamelharen aan de achterpoten.  

Foto: Peter Geschier 

Foto: Ludo Bakkovens 
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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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ACTIVITEITENKALENDER 

zondag 29 april 2012  Vogelwandeling: Bezoek aan Blokkersdijk op linkeroever 

Afspraak: om 9u aan het Vanderlindenplein, hoek post te Duffel. Verplaatsing met de wagen (bij voorkeur carpoolen). Einde rond 14u ter 
plaatse.  Laarzen en verrekijker  niet vergeten, een snack is eveneens aangewezen. 
Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04 

dinsdag 1 mei 2012 wandeling Kleitrappers 

drankenstand aan het Mosterdpotje  
vanaf 7u30 u alles klaarzetten, wandelaars van 8u tot 17u 

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 6 mei 2012  
natuur.trefnamiddag: vrijblijvend voor ieder wie er zin in heeft: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje voor 
een babbel en of een drankje 

Afspraak : van 14u  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).. 
Einde rond 18u. 
Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

zaterdag 12 mei 2012 
natuur.foto_os: lentewandeling door de Doode Bemde: landschapsfoto's en andere mooie natuurmomenten 
voor alle fotografen in spe 

Afspraak om 8u30 aan de oprit E19 te Rumst, om 9u30 aan de kerk van Neerijse.  
Einde rond 12u ter plaatse.  
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail: natuur.foto_os@telenet.be 

dinsdag 15 mei 2012 Inventarisatie flora Adderwortelveld 

Afspraak : om 19u30 aan Mechelbaan 96 te Duffel.  Einde als het donker wordt.  
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 

zaterdag 19 mei 2012 Promotiestand in Kontich Kazerne 

Vanaf 10u tot omstreeks 17u in Kontich Kazerne 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

zondag 20 mei 2012 Promotiestand op de Dag van het Park 

Vanaf 10u tot omstreeks 17u in het Muggenbergpark, vlakbij kasteel Ter Elst in Duffel 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

dinsdag 29 mei 2012 Excursie grassen, russen en zeggen 

Afspraak om 19u30 aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij 't Senthout te Duffel.  Einde rond 22u.  
Gids:  Hans Vermeulen 
Contactpersoon: Luc De Naegel 03/288 84 86 

zondag 3 juni 2012 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema bloeiende bermen 

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

zondag 3 juni 2012 
natuur.trefnamiddag: vrijblijvend voor ieder wie er zin in heeft: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje voor 
een babbel en of een drankje 

Afspraak : van 14u  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 
Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

maandag 4 juni 2012 Inventarisatie van de flora van bermen aan Rooienberg te Duffel 

Afspraak : om 19u30 aan hoek Waarloossteenweg-Rooienberg.  Einde als het donker wordt.  
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 
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ACTIVITEITENKALENDER 

vrijdag 8 juni 2012 natuur.foto_os: beoordeling van de lentewandeling foto's 

Afspraak om 20u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 23u.  
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

maandag 11 juni 2012 Inventarisatie van de flora van bermen aan Rooienberg te Duffel 

Afspraak om 19u30 aan hoek Waarloossteenweg-Rooienberg.  Einde als het donker wordt.  
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 16 juni 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei 

Afspraak om 9u30 aan de ingang van het natuurgebied (naast de spoorweg, op de veldweg die vertrekt aan de spoorwegbrug aan de Me-
chelbaan te Duffel).  Laarzen niet vergeten! Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken-  en eerder vertrekken 
kan altijd) 
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76 

maandag 18 juni 2012 Inventarisatie van de flora van ven en nieuwe poel in de Mosterdpot  

Afspraak om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde als het donker wordt.  
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 30 juni/zondag 1 juli ‘12 Beheerwerken in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' :  maaibeheer 

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. Het kan wel nuttig zijn om Luc of Wim vooraf te contacteren, om de 
werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken). 
Afspraak zaterdag: Wildemansstraat , zondag: Beekboshoek 69 te Kontich-Waarloos 
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22 

zondag 1 juli 2012 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema zomerbloeiers 

Afspraak om 14u aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersonen: Marleen Van Puyvelde en Peter Geschier 0477/69 96 76 

zondag 1 juli 2012 
natuur.trefnamiddag: vrijblijvend voor ieder wie er zin in heeft: bijeenkomst aan en in het Mos-
terdpotje voor een babbel en of een drankje 

Afspraak om 14u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 
Contactpersoon:  Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

zaterdag 7 juli 2012 natuur.foto_os: cursus Lightroom 4 

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 

zaterdag 14 juli 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer retentiebekken 

Afspraak om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 16u 
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

zondag 15 juli 2012 Orchideeën- en ratelaarwandeling over de bermen van de AWW: thema zomerbloeiers 

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

zaterdag 21 + zondag 22 juli Beheerwerken in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: maaibeheer 

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 

zondag 5 augustus 2012 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: vlinders en insecten 

Afspraak om 14u aan de ingang AWW aan de Stormschranslaan te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

zondag 5 augustus 2012 
natuur.trefnamiddag: vrijblijvend voor ieder wie er zin in heeft: bijeenkomst aan en in het Mos-
terdpotje voor een babbel en of een drankje 

Afspraak : van 14u  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 
Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 
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Nacht van de Natuur: wandeling door de Oude Spoorwegberm 
 

Aan de kerk van Waarloos verzamelden zich op 10 maart 25 deelnemers voor een sfeervolle, zelfs avontuurlijke 
nachtwandeling. Door de regen van de voorbije weken, lagen de paden er immers zéér nat bij. Enkele diehards 
vonden het wandelen met gewone schoenen geen probleem: moedig! 

We vertrokken uit Waarloos-dorp via het am-
per zichtbare pad achter het laatste huis 
rechtsaf: de ‘bovenweg’ richting Keizerenberg, 
een totaal verkommerde kerkwegel. Eigenlijk 
schande dat de gemeente Kontich dit niet als 
wandelpad onderhoudt: bij helder weer is hier-
boven een zeer mooi uitzicht op de Netevallei. 
Avontuurlijk als we zijn, kon de staat van het 
pad ons niet afschrikken, maar achter het prik-
keldraadje richting veldweg werd het pas echt 
leuk: modder en slijk waar zelfs hoge laarzen 
dreigden in vast te steken. 

Uiteindelijk kwamen we terug op de straat die 
we een eindje volgden richting Rumst. Onder-
weg riepen de kieviten en ook een steenuil in 
de verte. Het bleken er zelfs twee te zijn toen 

we de spoorwegberm naderden: duidelijk het territorium van een koppeltje steenuil. 

Via een weide en een overstapje kwamen we op de Oude Spoorwegberm, een mooi kronkelend pad, heel sfeer-
vol bij het licht van de maan. Op de natste plekken was het echter nog bijna waden: jaren geleden dat hier nog 
zoveel water stond. Wat een timing om de nachtwandeling net dan te organiseren… 

Maar geen mopperende deelnemers hoor, want verderop aan een plasje had Johan amfibieënfuiken (*) ge-
plaatst. Tientallen salamanders zaten erin, vooral alpenwatersalamanders, waarvan enkele prachtig drakenblauw 
gekleurd, en verder ook kleine 
watersalamanders. Jammer ge-
noeg geen vinpootsalamanders, 
maar het was toch al meer dan 
de moeite. 

Verderop had ik enkele lifetraps 
geplaatst (*), waarin toch mooi 
een bosmuis was terecht geko-
men. Nadat iedereen dit diertje 
eventjes bewonderd had, werd 
het muisje met de grote ogen 
terug vrijgelaten. 

Ondertussen hadden we al een 
paar keer met de batdetector 
dwergvleermuizen waargenomen, 
ook aan de visput verderop waren ze lustig aan het jagen. 

We naderden het einde van de wandeling maar er wachtte ons nog een verrassing: we konden de primeur van 
onze Bosbiekes meemaken. Zij hadden een sfeervol drankenstandje ingericht vlakbij de Hessepoelbeek. Hier 
konden we nog wat nakeuvelen over de wandeling, waarna we met zijn allen via het Hessepoelbos terug naar 
Waarloos gingen. 

Dit was echt een toffe wandeling: leuke waarnemingen, ambiance en veel sfeer! 
 

Dirk 
 

(*) Let wel: hiervoor hebben wij de nodige ANB-vergunningen, want anders is dit niet toegelaten. 

AFDELINGSWERKING 

Foto’s: Peter Geschier 
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BEHEER 

Bos 1 - rooien en hakselen 
 

In de Goorbosbeekvallei ligt een stukje bos waar geen wandelpad door loopt. Dat was bewust, vermits hier voor-
namelijk (zieke) populieren en een massa dicht opeen geplante sparren stonden. In het beheerplan was er dan 

ook voorzien dat we dit bos zouden rooien en her-
aanplanten met streekeigen struiken en bomen. 
Drie jaar na de erkenning van het natuurgebied 
hebben we dan toch de moed gevonden deze klus 
aan te vatten. 

Eerste onderdeel was dus het rooien van het bos: 
dit hebben we laten uitvoeren door een firma die 
ook in de Mosterdpot al werken voor ons had uit-
gevoerd. In de overeenkomst was gestipuleerd dat 
de aanwezige spontaan opgeschoten bomen en 
struiken maximaal zouden worden gevrijwaard. De 
economisch nog interessante populierenstammen 
werden afgevoerd, maar het kleinhout dat over-

bleef diende te worden verhakseld.  Daarvoor stel-
de de firma ons voor twee zaterdagen een grote 
verhakselmachine met bediener ter beschikking. 

Om de bodem niet te erg te verstoren en de ma-
chines niet weg te laten zakken in de bodem, 
moesten deze werken gebeuren wanneer de grond 
bevroren was. Dat betekende voor de vrijwilligers 
die mee hielpen met het verhakselen, dat er moest 
gewerkt worden aan temperaturen van minder 

dan 10° Celsius onder nul. Hard werken hielp om 
het bloed stromend te houden in de aderen, maar 
de melk voor de koffie bleek bij de eerste pauze al 
bevroren te zijn. Gelukkig hadden we frigoboxen 
bij en besloten we om hierin onze hapjes en dran-
ken “warm” te houden ...   

Bij de middagpauzes gingen de verse (en vooral 
hete) soep en pannenkoek er grif in, zelfs al moest 
de handschoen er even af om die laatste te eten !  

Het was wel erg zwaar labeur: bukken en sleuren 
en struikelen over die harde oneffen ondergrond, 

petje af dus voor de moedigen die hier aan  mee hielpen. Zij die er tot op het op het einde bij waren, begrepen 
op het einde van de dag ten volle de betekenis van het gezegde “mijn pijp is uit” ! 

Hartelijk bedankt aan allen die de bittere koude voor enkele uren of zelfs twee volle dagen trotseerden: Annelien, 
Bram, Carine D, Carine  M., Dirk,  Eef, Gilbert, Hubert, Ingrid, Johan A., Johan D.,  Luc D., Luc G., Ludo, Marleen, 
Peter M. en Stijn ! 

 

Peter G. 

Foto’s: Peter Geschier 
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BEHEER 

Bos 1 - aanplanten 
 

Na het “destructieve” luik, kwam het mooiste deel: het aanplanten van struiken en bomen. Uit verschillende ac-
ties hadden we een voorraad van ongeveer 800 boompjes en struiken bijeen vergaard, die her en der ingekuild  
lagen te wachten op hun definitieve stek. Gelukkig vielen voor een keer de ideale voorwaarden van natuur en 

spontane aanbod van hulp mooi samen.  
Voor de eerste aanplanting kregen we de medewer-
king van school De Meyl uit Duffel Oost. 50 leerlingen 
uit het derde en vierde leerjaar kwamen op 9 maart 
met hun leerkrachten en begeleiders op de fiets naar 
de Goorbosbeekvallei om de handen uit de mouwen 
te steken. Om de werken overzichtelijk te houden, 
werd het ene leerjaar door het natuurgebied gegidst 
door oud-meester Jef, terwijl het andere verwoed aan 
het planten was. Tegen de middag namen ze afscheid 
en fietsten terug naar school, waar zij modderig maar 
dolenthousiast over hun ervaring vertelden. 

10 dagen later kwam een ploegje van CG Power Systems 
uit Mechelen voort werken aan de beplanting. Zij gaven 
een hele dag goedgeluimd het beste van zichzelf, waar-
door weer een mooie oppervlakte beplant was. 
Uiteindelijk bleven nog zo’n 200 stuks over: die hebben 
Johan, Marleen en Peter op twee voormiddagen nog aan 
de aarde toevertrouwd.  
Het bos, dat voorheen vrijwel uitsluitend uit populieren 
en sparren bestond, zal  zeer divers zijn. Een onvolledig 
lijstje van de bomen: zomer - en wintereik, veldiep, zwarte els, es, beuk, sporkehout, kleinbladige linde, schiet-
wilg, haagbeuk, ruwe olm, ...  
Aan de rand kwamen dan onder meer volgende struiken: lijsterbes, sleedoorn, meidoorn, rode kornoelje, kren-
tenboompje, hondsroos, hazelaar, ... 
 

Wij kijken met spanning uit naar de resultaten van de inspanningen die al de vrijwilligers verwezenlijkt hebben. 
Hieronder ziet u de toestand op 1 april, het ligt in de bedoeling op regelmatige tijdstippen updates te tonen op 
onze website, ook voor het Hulstmansbos ! 
 
Peter 

Foto’s: Peter Geschier 
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Wandeling amfibieën Mosterdpot-Goorbosbeekvallei 
 

Op 1 april (géén grap) was er weer een gegidste wandeling vanaf de poort van AWW3. 
Deze keer richtte gids Johan de stappen niet naar de gekende waterbekkens. Het was 
een mooi moment om de amfibieën van het natuurgebied Mosterdpot-
Goorbosbeekvallei eens onder de loep te nemen. Tegelijk namen we de gelegenheid te 
baat om prachtige voorjaarsbloeiers te bewonderen. Op weg naar de nieuwe poel van 

de Mosterdpot zagen we al 
meteen een prachtig bloeien-
de gewone vogelkers. Ons 
humeur kon helemaal niet meer 
stuk toen we aan de poel kwa-
men. Vooreerst omdat het duidelijk 
wordt dat deze op korte tijd bijzonder gunstig evolu-
eert en ons weldra het oude moerasje zal doen verge-
ten dat onder de nieuwe spoorwegberm is verdwe-
nen. Vervolgens omdat in de twee fuiken die Johan er 
de voorgaande dag had geplaatst, nogal wat leven te 
bespeuren was. Zo zagen we een prachtig mannetje 
vinpootsalamander (foto links), een klein padje, een 
bruine kikker (foto onder), ...  

In het Wiel vonden we in de fuik geen amfibieën, 
maar bleek ze bevolkt door tientallen stekelbaarsjes. 
Dat is op zich ook een leuke waarneming, want ze 
geeft aan dat de waterkwaliteit van de nabije Goor-
bosbeek toch goed is geëvolueerd. 

En onderweg konden we nog genieten van de prachti-
ge voorjaarsbloeiers: de flink uitdijende dotterbloe-
men aan het Wiel en verder het speenkruid, slanke 
sleutelbloem, pinksterbloem (foto links) en de bosane-
moon (foto onder). 
 

Peter 

STUDIE 

Foto’s: Peter Geschier 
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De Bosbiekeskrant 

 

Probeer het nog maar eens te ontkennen: zwaluwen scheren door de lucht, speenkruid en bosanemoon 
kleuren de wegbermen, er huppelt van alles door de weide … het is Lente! Maar heb je ook al dat ge-
zoem gehoord? Dat ijverig, bezig gegons tussen de bomen, van bloem tot bloem, van links naar rechts. 

Een nieuw clubje enthousiastelingen is jullie Natuurpuntafdeling komen versterken en verschuilt zich 
achter de fantasierijke naam “De Bosbiekes”. Momenteel tellen we een dikke tien Biekes: partners 
van bestuurders of conservatoren, dolle creatievelingen, jolige sympathisanten.  Opzet is dat wij 
vanaf  nu  zorgen  voor  wat  extra  leuke  communicatie, toffe inbreng en 
ondersteuning op de vele activiteiten van Natuurpunt Oude Spoorweg. Wij 
willen immers nog meer mensen aanspreken en enthousiast maken.  

Zo zorgen we voor ons eigen groene huisje. Waar we allemaal zullen zoemen, verklap-
pen we je nog niet. Je krijgt van ons alvast deze leuke kinder- en jongerenbijlage cadeau 
in elk komend magazine. Vanaf de paasvakantie kan je al eens surfen naar 
www.natuurpunt.be/oudespoorweg en kom zeker eens langs op de Dag van het Park in 
Duffel op 20/05/2012! 

 

 
 
 
 

In dit kader verborgen we maar liefst 30 verschillende dieren, kan jij ze vinden? Alle richtingen zijn mogelijk, 
maar wel in een rechte lijn. De 2 doorstreepte dieren vind je 2x terug (tip!). Met de 7 overblijvende letters kan je 
een vogelnaam vormen. Stuur die naar bosbiekes@gmail.com en maak kans op een leuk dierenkwartetspel!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Rara wie ben ik ? 

BOSBIEKESKRANT 
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BOSBIEKESKRANT 

GEZOCHT!   Binnenkort gaan we op zoek naar de mooiste, gekste, meest 

opvallende, leukste boom van Duffel.  Weet jij een kandidaat staan?  

Snel een mailtje naar bosbiekes@gmail.com !!! 

KNUTSELTIP:  knip dit lentelammetje uit of teken het over.  

Kleef er watjes op. Laat gezicht en pootjes vrij. Plak op een groen geschilderd 

stuk karton (= de weide) en teken er wat bloemetjes en bijtjes rond. Je kan de 

watjes zelfs kleuren met bruine of zwarte verf. 
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BEHEER 

Voorjaarswerken in de Mosterdpot. 

 

Begin april was er een uitgelezen droge periode om onze grote weideafspanning te vernieuwen. Dit redelijk zwaar 
werk stond al enige tijd op ons verlanglijstje en 
vzw Natuur- en Landschapszorg kwam  deze klus 
in iets minder dan 2 weken klaren. 

Tientallen nieuwe hoekpalen werden vakkundig 
ontschorst en daarna ingegraven. Daartussen om 
de 3 m een nieuwe weidepaal met prikkeldraad op 
drie niveaus en de nodige spanners aan de hoe-
ken. Er werd op toegezien dat tussen elke hoek-
paal de omheining zo veel mogelijk volledig op een 
rechte lijn werd geplaatst.  

 

Om de runderen binnen de omheining te brengen of weg te halen, zijn 3 draadpoorten aangebracht en nog een 
extra poort aan het driehoekje om het maaiwerk te vergemakkelijken. We gaan proberen onze grazers de ko-
mende zomer zonder elektrische schrikdraad binnen deze nieuwe omheining te houden, zoals dit meestal lukte 

aan het retentiebekken. 

Bij jullie eerstvolgende 
wandeling in het gebied 
zullen jullie zien dat we 
ervoor opteerden om 
het wandelpad iets bre-
der te maken, alle wei-
depalen staan meer 
naar achter en vooral 
rondom het koetshuis 
creëerden we meer 
ruimte voor onze bezoe-
kers en om het beheer 
rondom voor ons te ver-
eenvoudigen. We hopen 
dat de Aubracs de ver-
nieuwing ook prettig 
gaan vinden en ons ko-
mende zomer weer met 
een aantal kalfjes zullen 
verblijden ! 

 
 

Einde februari waren we met onze eigen vrijwillige medewerkers ook al aan 
het werk in en rond het retentiebekken van de Goorbosbeek. Enkele door 
de storm omgewaaide bomen die het maaien van de grachtkanten bemoei-
lijkten werden opgeruimd of in stukken gezaagd. Het hout dat in het reten-
tiebekken rond dreef en langsheen het wandelpad lag, werd afgevoerd. Al-
lemaal zware handenarbeid waarmee we na de middag toch klaar waren. 
Na de middag was het tijd om nog enkele voorradige wilgenpoten in de 
Mosterdpot te planten nabij de vorig jaar gegraven afwateringsgracht naast 
het “driehoekje”, het zeggegebiedje vlakbij het koetshuis. 
 

 

Ludo 

De vzw Natuur- en Landschapszorg is de sociale werkplaats 
van Natuurpunt die vooral natuur- en landschapsbeheer uit-
voert met een 140-tal werknemers, voornamelijk langdurig 
werklozen die met een arbeiderscontract in dienst zijn. Hun 
missie is o.a. mens- en milieuvriendelijk ondernemen en ze 
voeren werken uit voor overheid, bedrijven, particulieren en 
eveneens voor Natuurpunt Beheer. De vzw is erkend en ge-
registreerd als aannemer en bosexploitant en ontving in 
2011 het ESF-kwaliteitslabel (Europees Sociaal Fonds). 

Foto’s: Ludo Bakkovens 
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STUDIE 

Amfibieënpopulaties in vrije val 
 

De eerste cijfers geven op alle actieplaatsen een (aanzienlijke) daling. Onze actieplaats (Senthout Duffel) heeft dit 
jaar 899 amfibieën geregistreerd: een dieptepunt. Ook in de Schaapstraat in Putte was er daling met ongeveer 
250 dieren en als ik de cijfers in de paddenportaal vergelijk zie je op de meeste plaatsen een gelijkaardige ten-
dens. Ter vergelijking: in het jaar 2006 vonden we op één avond meer dieren (979 !). Dat jaar kwamen we uit op 
maar liefst 2.599 dieren als eindtotaal, het lijkt er op dat de kolonie nu serieus is uitgedund. Enkel onze beginja-
ren, de jaren 96, 97 en 99 deden nog slechter dan 2012.  

Ook het aantal legsels is op vele plaatsen rampzalig schaars, meestal kleiner en bovendien blijken ze ook minder 
vruchtbaar te zijn: veel dril blijft liggen zonder dat er beweging in komt. Op sommige poelen waar anders legsels 
te vinden zijn, ligt nu niks. De droogte die er op volgde is ook niet meteen een bondgenoot: dit kan de crash al-
leen maar verergeren, want als de poelen uitdrogen vóór de metamorfose zijn er ook geen nakomelingen. Het is 
dus heel belangrijk goed in het oog te houden dat onze kostbare dikkoppen niet in waternood komen. Wanneer 
ze in waternood komen of opgesloten raken in een ondiep plasje kan je ze best verwijderen en in diepere stukken 
terug loslaten of ze gewoon verhuizen naar andere poelen. 

De oorzaak van deze achteruitgang heeft te maken met de twee vreemde winters die we hadden. 2010-2011 
kende een extreem zachte november, daarna een pittige koudeperiode met sneeuw, maar na de jaarwisseling 
werd het erg zacht. In de winter 2011-2012 was het anti-winterweer tot helemaal aan het einde van januari toen 
een nooit eerder geziene koudegolf toesloeg met maar liefst 14 vorstdagen. We weten dat onze amfibieën in no-
vember en december heel actief waren: ik heb in de nieuwjaarsnacht paddentrek kunnen vaststellen. Wellicht 
waren er vóór de koudegolf al heel wat dieren in de poelen of tenminste op weg er naartoe. Deze dieren zaten 
als ratten in de val: de poelen vroren dicht. Op zich is dat geen probleem, want kikkers en padden kunnen onder 
water overleven. Het wordt problematisch als moerasgassen (zoals methaan en waterstofdisulfide) aanwezig zijn 
in het water. Deze ontstaan bij relatief warme temperaturen tijdens afbraakprocessen. Normaal gezien liggen die 
in de winter zo goed als stil, maar door de zachte december en januarimaand is dit gewoon doorgegaan. Op ver-
scheidene plaatsen zijn dode amfibieën gevonden na de dooi.  

Een tweede oorzaak is dat er tijdens de winter weinig voedselaanbod is. Vele dieren zullen, omdat ze door hun 
activiteit wel energie verbruikten, bijgevolg aan de hongerdood gestorven zijn. Zij die overleefden, zijn mogelijk 
niet tot voortplanting gekomen omdat ze door hun reserves zaten. Het lijkt erop dat de dieren die in winterrust 
gebleven zijn tot na de koudegolf, de enige zijn die het gehaald hebben en zich ook hebben voortgeplant. 

Deze natuurlijke fluctuaties zijn op zich geen ramp. Uit de cijfers van 17 jaar paddenoverzetacties weten we dat 
na een terugval de populatie zich snel kan herstellen. Ook na 2006 was er op het Senthout een kleine crash (in 
de rest van Vlaanderen op vele plaatsen zelfs een grote crash) maar in 2010 evenaarden we bijna het cijfer van 
2006. Het volledig uitdrogen van de poel vorig jaar kan zelfs een voordeel zijn de komende jaren. Alle natuurlijke 
vijanden zoals vissen, libellen- en watertorlarven zijn ook uitgeschakeld. Hierdoor is het mogelijk dat de weinige 
reproductie dit jaar zich maximaal kan ontwikkelen ... al kan de droogte die momenteel heerst problematisch wor-
den voor de metamorfose. De vraag is ook of twee generaties kunnen verloren gaan 
zonder blijvende gevolgen. 

Wellicht waren er vroeger ook van dit soort fluctuaties, maar in de huidige leefwereld 
van de amfibieën heeft de mens al veel gewijzigd, waardoor bepaalde populaties over-
al onder druk kunnen komen. In combinatie met een extremer klimaat komt dit onze 
amfibieën zeker niet ten goede.  

Dankzij de paddenoverzetacties verkleinen we maximaal de verkeersmortaliteit en door het graven van poelen 
zorgen we terug voor geschikte voortplantingspoelen. Als dan de natuur niet meewerkt, kan dit de fatale slag zijn 
als we niks zouden doen aan de menselijke invloed. Naar mijn mening moeten we onze amfibieën dan ook alle 
kansen geven en desnoods dikkoppen verhuizen. Mochten bepaalde poelen een kritisch laag waterpeil krijgen, 
kunnen de volgende generaties dan alsnog verzekerd zijn. We moeten ook blijven ijveren voor voldoende leefge-
bied en onze paddenoverzetacties verderzetten. Zonder de tijdens die 17 jaar geredde dieren op het Senthout 
was de populatie anno 2012 misschien wel te klein geweest voor verdere overleving! 

De resultaten van alle paddenoverzetacties kan je lezen op www.hylawerkgroep en de tijdreeks van het Senthout 
ook op onze eigen website.  

 

Johan 
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AFDELINGSWERKING 

Het koetshuis in de Mosterdpot: de metamorfose zet zich door! 
 

Vrijdagavond 13 april organiseerden we met onze afdeling de jaarlijkse NP-quiz en nadat alle 160 deelnemers 
moe maar tevreden met hun prijzenpakket rond middernacht waren vertrokken, begon het opruimen van zaal en 
keuken en het terug naar huis voeren van al het aangebrachte materiaal.  

Na een korte nacht waren we alweer paraat want er was de tweede afspraak van het jaar voor beheerwerken in 
de Mosterdpot. Om halftien stonden we met nieuwe energie klaar voor een volgende fase in de restauratie van 
het koetshuis. Johan VdE en Luc G hadden de voorbije weken nog aardig wat uren getimmerd en materiaal ter 
plaatse gebracht, zodat we er meteen konden invliegen. 

Onze twee voornoemde koetshuisspecialisten zetten met 
de hulp van Johan D., Matthias en Peter o.a. het dicht 
maken van de buitenwanden verder. Aandachtige lezers 
zien nu al het raam in de achterwand dat zal zorgen 
voor een blijvend contact met de natuur buiten en een 
echte meerwaarde zal geven aan het herrezen koets-
huis. 

Dirk C zaagde de uitheemse spar naast het koetshuis in 
stukken en Greg, Lutgarde, Ann M, Jos, Eef en Ludo 
ruimden alle takken, houtafval, etc.. rondom het koets-
huis al zoveel mogelijk op. 

Bijgaande sfeerbeelden geven een duidelijk idee van wat 
het zal worden.  

Kijken jullie ook al met ons uit naar de inhuldiging van 
het koetshuis?? 

 
Ludo 
 

Boven: koetshuis vóór (foto Peter Geschier) 
                                   en rechts: nà (foto Ludo Bakkovens) 

Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Peter Geschier 
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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  
Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeek-
se 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 ge-
zin. 
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de ge-
specialiseerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie tijd-
schrift) 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 activiteitenkalender: 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 een bestuursvergadering, geeft gewoon een sein-
tje aan Lutgarde! 
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Zorgdagen Sint-Rita 
 
Zoals elk jaar eind maart/begin april mocht de Oude Spoorwegberm weer een energieke groep jongeren van het 
Sint-Ritacollege uit Kontich verwelkomen. In het kader van de door de school georganiseerde Zorgdagen kwa-
men leerlingen uit het vijfde jaar helpen om het beheer van de Berm een stuk vooruit te helpen. Even traditio-
neel betekent dit dat gedurende drie dagen enkele mensen uit de vaste vrijwilligerskern vrijaf moesten nemen 
uit hun al dan niet professionele bezigheden. Deze keer waren het Johan VdE, Marc, Mario, Luc G., Peter, Dirk 
en Wim die er voor zorgden dat op de goede plaatsen 
de juiste ingrepen werden uitgevoerd. 

Uiteraard waren alle werken vooraf kundig ingepland 
door Bermman Wim himself. Logisch dus ook dat extra 
aandacht ging naar de plek waar hij zoveel tijd heeft 
ingestoken de laatste jaren: het Hulstmansbos. Een 
groot deel van de inspanningen gingen naar het verwij-
deren van de omheining aan de achterzijde van het 
terrein. De palen bleken erg stevig ingegraven en ge-
betonneerd, vooral de hoekexemplaren. Er kwamen 
dus zowaar voorhamers aan te pas om de palen draag-
baar te maken. 

 

Vlakbij wachtte nog een prettig vettig werkje: het uit-
diepen van een poeltje om het waterbergend ver-
mogen te verhogen. De werken verliepen zeer kunstig 
en er werden zelfs vergelijkingen gemaakt met het 
Suez- en Panamakanaal… 

Vrijdag ging de aandacht dan naar het deel gelegen 
boven de Wildemansstraat. Daar moest een zone 
struik- en boomvrij worden gemaakt omdat onder de 
grond een belangrijke waterleiding ligt. Gelijktijdig 
werden ook de afsluiting en ingangspoort aan Groot 
Veld verplaatst en opgeknapt.  

Het waren weer erg productieve dagen dankzij de jon-
gedames en -heren van Sint-Rita - en ook een beetje 
dankzij onze vrijwilligers :) 
 

Peter 

AFDELINGSWERKING 

Foto’s: Peter Geschier 

en hij zag dat het goed was ...en hij zag dat het goed was ...  
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FOTOCLUB 

Lente in de Babbelbeekse Beemden 
 

De lente is een heerlijke tijd: waar je maar kijkt, zie je de natuur heropleven. Natuurliefhebbers zoals 
Johan Giglot trekken er dan op uit met kijker of camera en merken alles op wat boven, onder, of rond 
hen te bewonderen is. 

 

 

Heel vaak word je verwend: dan zie je 
boven je uit schitterende vogels vlie-
gen zoals de prachtige torenvalk links. 

 

 

 

Maar ook aan de voeten spelen zich 
boeiende zaken af: kijk eens hoe gretig 
deze grijze zandbij de bosanemoon met 
een bezoekje vereert... 

 

Op ooghoogte zijn er al evenzeer 
prachtige waarnemingen te doen: zie 
eens hoe deze wilgenkatjes pronken 
tegen een heerlijk blauwe hemel. 

 

 

En op het water vind je ook geregeld 
beloftevolle tekens van leven. Uit deze 
klompen komen hopelijk veel kandida-
ten om overgezet te worden aan het 
Senthout in de komende jaren! 

 

Peter 

Foto’s: Johan Giglot 


