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Foto cover: Het dak van het Koetshuis is terug dicht.                                                Foto: Dirk Costrop 

 

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, Marleen Van Puyvelde, Paul Bossijns, Peter 
Geschier, Wim Annaert 
 

Foto’s/tekeningen van: Eef Hellemans, Dirk Costrop, Johan Giglot, Luc De Naegel, Peter Geschier, Raf 
Van Meervenne, Yoeri Van Den Brande 
 

Correctors: Eef Hellemans, Dirk Costrop, Karin Desfossés, Luc Giglot, Ludo Bakkovens. 
 

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

Dringende oproep  
 

Op de vragende partij (een initiatief van de VRT nieuwsdienst) is het voorstel gelanceerd ‘ik stel voor 
dat de ringweg door het Mouriaubos er niet komt’. Als we het voorstel ‘geen ringweg’ naar alle Duffel-
se partijen willen krijgen, dan zullen we een tandje moeten bijsteken. Alle tegenstanders van de ring-
weg: stem en stuur het door naar alle vrienden en kennissen die het behoud van het Mouriaubos ook 
hoog in het vaandel dragen en deze ringweg maar niks vinden. Ga naar http://www.deredactie.be/
cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/antwerpen/Duffel/dvp 
 

Meer info over onze voorstellen en de ringwegproblematiek in het bijzonder: www.natuurpunt.be/
oudespoorweg, klik rechtsonder op “20 acties …” en lees actie 10 en 15! 
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VOORWOORD 

Beste natuur.vrienden, 
 

 “Er zijn geen seizoenen meer”. Dit is wellicht de meest gehoorde zin tijdens de aanloop naar de 
‘zomer’ dit jaar. Wisselvallig, koud, nat, stormachtig… Slecht voor de overlevingskansen van vlinders, 
insecten, jonge vogels en andere dieren, maar blijkbaar uitstekend voor de pas geplante boompjes in 
het Hulstmansbos en in het Goorbos. Die aanplanten zijn uitstekend gelukt, want er zitten weinig dode 
exemplaren tussen. Dus wat de natuur betreft, om de bekendste Nederlandse voetballer te citeren: 
“Elk nadeel hep zijn voordeel”.  

Niettegenstaande de voorbije weersomstandigheden de dieren veel 
zorgen opleverden, zal dit ervoor zorgen dat enkel de sterkste  
exemplaren overleven. Gelukkig is het aanpassingsvermogen van 
dieren en planten enorm. Kijk maar eens naar het filmpje wat deze 
vos presteert: straf! 
http://www.youtube.com/watch?v=dP15zlyra3c&feature=related 
(Fox Snow Dive - Yellowstone - BBC Two) 
 

 

Ook met onze afdeling realiseren we geregeld straffe zaken. 
Zo waren de Bosbiekes echt op dreef tijdens de Dag van het Park in Duffel: ze hebben vooraf het Duf-
fels grondgebied uitgekamd en uiteindelijk 5 schitterende bomen gevonden. Hieruit kon men tijdens de 
Dag van het Park de ‘Mooiste Boom van Duffel’ kiezen. Dit gebeurde op een ludieke manier waardoor 
ruim 600 stemmen werden uitgebracht! Winnaar werd de imposante treurwilg in het Muggenbergpark. 
Eind juni werd de boom in aanwezigheid van schepen Jos Hellemans officieel ingehuldigd.  
In een verkiezingsjaar is het belangrijk dat de partijen ook duidelijk aangeven wat hun plannen zijn 
met natuur, meer groen, een Netebrug ten koste van groen of ons voorstel voor een fietsvriendelijk 
alternatief in het centrum van Duffel. 
Om de politici hierbij te helpen, hebben we in Duffel alle partijen een verkiezingsmemorandum be-
zorgd, met een lijst van ideeën, voorstellen die voor natuur en samenleving echt een verschil kunnen 
maken. In Kontich loopt een vergelijkbaar initiatief dat daar uitgaat van de milieuraad. 
Deze teksten kunnen geraadpleegd worden op onze website. 
Ideeën aanbrengen is slechts de helft van het verhaal: belangrijk is wat er in het partijprogramma te-
rechtkomt, en wat de stellingname van de partijen is rond onze vragen. 
Daarom sturen we aan de partijen nog een vragenlijst, waardoor we alle antwoorden naast elkaar kun-
nen leggen. Vragen en antwoorden zullen te raadplegen zijn op onze website. Dit helpt dan alle kiesge-
rechtigden om in het stemhokje in oktober een bewuste keuze te maken.  
 

Ten slotte nog een laatste straffe prestatie: de verdere afwerking van het koetshuis. Dankzij de niet 
aflatende ijver van Johan VDE & Co en een teambuildingdag van OVAM Mechelen, liggen de pannen 
terug mooi te pronken op een gerenoveerd koetshuis. De combinatie van grenen planken aan de bui-
tenkant en de originele dakpannen geeft het geheel een rustiek cachet.  
De binnenafwerking staat de komende maanden op het programma, zodat wellicht dit najaar de voor 
ieder toegankelijke picknicktafels al geplaatst kunnen worden. Ga eens wandelen in de Mosterdpot om 
het resultaat te bewonderen. Heerlijk toch, als al die fantastische vrijwilligers samen iets kunnen reali-
seren, niet?  
Waarop wacht je nog om mee te helpen bij de Bosbiekes, met de beheerwerken, of om de fotoclub te 
vervoegen? Iedereen wordt met open armen ontvangen! 
 

Hopelijk is de zomer ondertussen echt begonnen, zodat iedereen van mooie vakantiemaanden en 
zwoele nachten kan genieten. 
Kom zeker naar een van onze activiteiten en vergeet niet in te schrijven voor onze onovertroffen bar-
becue (meer info in dit nummer)! 
 
Dirk 
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Het hoekje van de vrijwilliger 
 

Bij verschillende activiteiten wordt er beroep gedaan op de culinaire 
vaardigheden van onze vrijwilligers. Onze afdelingsdag eind januari 
zou een pak minder aantrekkelijk zijn zonder Simonnes heerlijke soep 
en broodjes, de BBBQ in september is al zoveel jaren een succes 
dank zij Frank & Fré achter de grill, Karins supersangria en slaatjes, 
de fenomenale taarten en ander lekkers van Wim en zijn Marleen. 
Aan hen en alle anderen die hier niet nominatief werden vermeld 
maar ook uren in de keuken sleten voor onze afdeling: een bijzonder 
hartelijke dank voor jullie onbaatzuchtige maar bijzonder smakelijke 
bijdrage ! 
 

Peter 

AFDELINGSWERKING 

Leuke foto genomen door onze wildcamera  
 
 

Waarschijnlijk heb je de laatste tijd op de televisie ook de beelden gezien van de otter die hier en daar in Vlaan-
deren terug is opgedoken. Zulke opnames gebeuren met een infrarood wildcamera, die ofwel foto's ofwel film 
opneemt wanneer een dier in het bereik van de sensor komt. Ook onze afdeling kocht recent zo'n camera en Dirk 
is daarmee aan het experimenteren. Het toestel heeft uiteraard een boel afstellingen en dus is het in het begin 
zoeken waar, wat en hoe dat toestel te hangen 
en te bedienen. De camera werd ergens op de 
Oude Spoorwegberm opgehangen en na een 
tiental dagen ging Dirk het geheugenkaartje op-
halen. Bibberend van spanning werd dit dan 
thuis in de computer gestopt: zou er iets te zien 
zijn ?  
Op de eerste beelden waren een merel en een 
egel te zien, maar de volgende was echt wel 
leuk: kijk maar hiernaast!  
Binnenkort hopen we op onze website filmpjes te 
kunnen tonen van het leven in onze regio!  
 

P.S. Sommige mensen hebben het helemaal niet 
voor de vos, maar er valt best mee te leven als 
je enkele eenvoudige regels naleeft. Op volgen-
de webadressen vind je alle nodige informatie: 
 

www.vogelbescherming.be 
 

www.zoogdierenwerkgroep.be 
 

www.natuurpunt.be/nl/vereniging/pers/uitbreiding-vossenjacht-de-jacht-op-de-vos-zal-uw-kippen-niet-
beschermen_501.aspx 
 

Peter 

STUDIE 

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 onze bestuursleden. 
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AFDELINGSWERKING 

 “Dag van de Aarde” – Duffel streed voor de tweede maal mee! 
 

Vorig jaar reeds organiseerde het ‘comité Behoud Open Ruimte’ van Missestraat – Senthout in Duffel 
samen met Natuurpunt een happening in het kader van de Dag van de Aarde. De ‘Dag van de Aarde’ is 
een jaarlijks weerkerend event waarin gemeenten en lokale organisaties uitgenodigd worden om open 
ruimte, groen en levenskwaliteit in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar heeft het comité zijn beste 
beentje voorgezet om van 22 april 2012 opnieuw een succesdag te maken. 

Open ruimten komen in onze regio steeds meer onder druk te staan. Een gebrek aan goede ruimtelijke 
ordening, lintbebouwing, versnippering door grote en ongecoördineerde verkavelingen hebben het 
Vlaamse landschap al ernstige schade toegebracht. 

Vandaar dat Natuurpunt, en met hen zeer veel burgers, zich ervan bewust zijn geworden dat we, nu 
meer dan ooit, werk moeten maken van degelijke planning en strijden voor het behoud van zoveel mo-
gelijk mooie open ruimte. 

Ook Duffel heeft nog zulke mooie open plekjes die we willen beschermen. Twee jaar geleden werd de 
open ruimte rond het Senthout en Missestraat nog bedreigd door de bouw van een grote serre die er, 
mede dank zij het gemeentebestuur, dan toch niet is gekomen. Eind verleden jaar werd een weide-
ophoging vermeden, belangrijk voor de plaatselijke waterhuishouding in de strijd tegen overstromin-
gen. Zo zien we maar weer dat de druk op onze open ruimte blijft bestaan indien er geen specifieke 
beschermende maatregelen komen. We durven dan ook bij deze, in het licht van de nakende gemeen-
teraadsverkiezingen, aan alle lokale politieke partijen vragen om open ruimte als één van de prioriteiten 
op te nemen in hun verkiezingsprogramma. 

Ook dit jaar was  “De Dag van de Aarde” een mooie gelegenheid om een gezins- en kindvriendelijke 
ruimtelijke ordening te promoten.  Op zondag 22 april werd de Duffelse bevolking dan ook uitgenodigd 
om met zijn allen deel te nemen aan de activiteiten die startten aan de Waarlooshoeve. Ondanks het  
zeer wisselvallige weer (voor de optimisten), of de zeer regenachtige dag (voor de pessimisten), werd 
het toch een schitterende dag! 

Foto: Raf Van Meervenne 
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Natuurpunt verzorgde, tussen de vlagen door, drie professionele rondleidingen in de Babbelbeekse 
Beemden, het klein natuurgebied dat zich ten zuidoosten van de Missestraat bevindt.  

Meer dan honderd deelnemers vernamen waarom dit gebied zo belangrijk is in de lokale waterhuishou-
ding. Hoe deze gronden zeer veel water kunnen opslorpen en later traag weer afstaan. Helaas zagen 
we dit jaar niet de duizenden dikkopjes van de padden zwemmen, deze dieren hebben erg geleden on-
der de aanhoudende vrieskou in februari op een moment dat ze reeds uit hun winterslaap ontwaakt 
waren. Daarentegen zagen we wel torenvalken bidden en stond het zeldzame zomerklokje fantastisch 
in bloei en vertelde Johan ons alles over de broedende steenuiltjes in de omliggende knotwilgen. 

Voor de families met kinderen en vooral de jeugdbewegingen werden meerdere rondritjes met de huif-
kar georganiseerd. Zo zagen ze de omgeving eens vanuit een zich traag voortbewegende kar, be-

schermd tegen regen en wind! Natuurpunt had ook een stand opgericht met informatie over het leven 
in beek en beemd, o.a. met salamanders, waterpissebedden en bloedzuigers. Een grote kaart van de 
streek maakte duidelijk wat bedoeld wordt met een ‘aaneenschakelingspolitiek’: versnipperde stukjes 
groen de kans geven met elkaar verbonden te worden/blijven via weiden, beeklopen en nieuwe stuk-
ken groen zodat dieren en planten niet geïsoleerd raken. 

Omdat het zelfs voor de optimisten soms toch fris werd voor de tijd van het jaar (dixit Sabine Hagedo-
ren), gingen de soep en de cake op grootmoeders wijze goed over de toog, maar wat nog beter scoor-
de was de muntthee van vers geplukte watermunt uit de Babbelbeekse Beemden. 

Bovendien vloog de tent op de middag gewoon in de gracht, kwam er tijdens de 2 minuten zon een 
nieuwsgierige wezel de straat oversteken, en, en, en….. : de afwezigen hadden weer eens ongelijk ! 

Het comité hoopt dat ook deze dag zal bijdragen tot het definitieve behoud van de open ruimte in de 
buurt en mee blijft ijveren voor een gezinsvriendelijk en goed milieubeleid in de gemeente. Hopelijk 
komt de studie, aangevraagd door het gemeentebestuur, om de ruimtelijke planning van Duffel-West 
te bestuderen en in kaart te brengen, snel tot interes-
sante voorstellen en conclusies. We houden onszelf, 
en daarmee ook jullie natuurlijk, graag op de hoogte! 
 

In naam van het comité, Paul Bossijns  

AFDELINGSWERKING 

Het comité “Behoud Open Ruimte” werd 
vorig jaar opgericht door bewoners van 
Missestraat-Senthout en strijdt samen met 
Natuurpunt afd. Oude Spoorweg voor open 
natuur in het noordoosten van Duffel.  

Foto: Raf Van Meervenne 
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BEELD IN ZWART-WIT 

Boomhommel op Akelei                         
foto: Dirk Costrop 
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Natuurpunt geeft stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen 
  

Wanneer je dit tijdschrift in handen krijgt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen nog redelijk ver weg. Iedereen is 
(nog) in vakantiestemming, maar toch is dit het laatste afdelingstijdschrift vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober. Daarom besteden we er nu al aandacht aan en willen we onze leden via dit artikel informeren 
hoe onze afdeling dit zal aanpakken.  

Gemeentelijk milieubeleid maakt wel degelijk een verschil ! 

Zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek, natuur in 
je buurt, een speelbos op fietsafstand. Ook in het kleine en 
dichtbevolkte Vlaanderen kan een ambitieus gemeentelijk 
milieu- en duurzaamheidsbeleid het verschil maken. Maar al 
te vaak denkt men verkeerdelijk dat een gemeente weinig of 
geen invloed heeft op de grote milieuproblemen zoals kli-
maatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit of 
het teveel aan fijn stof in de lucht. Dat is niet altijd het geval. 
Uiteraard zal het gemeentelijk niveau mondiale problemen 
niet alleen oplossen, maar steden en gemeenten blijven wel 
een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aan-
komt. Gemeenten staan dicht bij hun inwoners en zouden 
dus de beste terreinkennis moeten hebben. Elke gemeente heeft belangrijke bevoegdheden op vlak van natuur 
en bos, verkeer, ruimtelijke ordening, energiebesparing, … . Elke gemeente kan die bevoegdheden inzetten om 
te investeren in leefbare, verkeersluwe en groene steden en gemeenten, waar het aangenaam leven en wonen 
is. 

De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid een aantal beslissingen genomen die een impact zullen hebben op 
het lokale beleid voor natuur en milieu. In 2010 keurde de Vlaamse regering het BBC-besluit goed, voluit: be-
leid- en beheercyclus. Dit besluit bevat een reeks regels van meerjarenplanning en -budget. Zonder hier inhou-
delijk verder op in te gaan, is dit besluit erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten hun beleid moeten uit-
voeren. Ook hun milieubeleid zal mee opgenomen moeten worden in het meervoudig strategisch meerjaren-
plan. Wanneer het hier niet toe in staat is of er geen budget is voorzien zal er bijgevolg geen milieubeleid meer 
zijn. 

Een andere belangrijke beslissing van de Vlaamse overheid is de niet-verlenging van de samenwerkingsover-
eenkomst leefmilieu (beter gekend als de milieuconvenant) die nog loopt tot en met 2013. Wat en of er nog 
iets komt na 2014 is voorlopig onduidelijk. Deze beslissing zal voor heel wat gemeenten een serieuze impact 
hebben op de financiering van het lokaal milieubeleid. Vele gemeenten namen onder impuls van deze samen-
werkingsovereenkomst immers heel wat lokale milieu- en duurzaamheidsinitiatieven. Wat zal er gebeuren als 
die subsidiestroom wegvalt? 

Het is dus heel belangrijk dat de toekomstige gemeenteraads- en collegeleden hierop attent gemaakt worden 
en het milieu niet vergeten in hun beleid. Natuurpunt en onze afdeling doen alvast meer dan hun best om alle 
partijen en kandidaten hier attent op te maken. We willen milieu en natuur op de lokale kaart hebben en onze 
beide gemeenten Kontich en Duffel verder sturen richting duurzame ontwikkeling. Wij willen een pluspunt voor 
de natuur zijn en hopen dat dit ook voor onze gemeenten zal gelden. 

Hieronder vertellen we welke initiatieven onze afdeling heeft genomen en hoe je daar kunt op inspelen. 
 

Verkiezingsmemorandum in Duffel 

In Duffel kozen we er voor een eigen verkiezingsprogramma te schrijven in een verkiezingsmemorandum. In 
april ontvingen alle Duffelse partijvoorzitters het verkiezingsmemorandum “20 acties om van uw partij een plus-
punt te maken voor de natuur” samen met het voorbeeldenboek “De kracht van je gemeente: ideeën voor een 
krachtdadig lokaal milieu- en natuurbeleid”. Ook enkele “gekende” politici of kandidaten van diverse partijen 
kregen het document via e-mail toegezonden. Het memorandum omvat 20 acties hoe er volgens onze afdeling 
aan meer en betere natuur kan gewerkt worden specifiek voor de Duffelse situatie. Het schetst ook wat er de 
voorbije legislatuur wel en niet gerealiseerd werd en hoe het volgens ons beter moet en kan en op de meest 
efficiënte manier. Samenwerking is daarbij het codewoord. Het voorbeeldenboek is het laatste wapenfeit van 
Tandem, (het steunpunt waarin de Gewestelijke milieuverenigingen de krachten konden bundelen, maar dat 

BELEID 
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BELEID 

om budgettaire redenen werd stopgezet door de Vlaamse regering ). Hier vinden de partijen 35 voorstellen van 
initiatieven, projecten, campagnes, uitleg over de noden voor natuur en milieu met goede praktijkvoorbeelden. 

De bedoeling van zowel het memorandum als van het voorbeeldenboek is de politieke partijen te informeren 
wat een maatschappelijke vereniging als Natuurpunt denkt over deze thema’s, hen stof geven om ook de na-
tuur en het leefmilieu in hun verkiezingsprogramma mee op te nemen en later ook in hun meerjarenplanning, 
hoe met de resterende open ruimten om te gaan en welke kansen natuur hen biedt.  

Eind juni kregen alle partijen een herinneringsbrief met de vraag of ze ons memorandum al gelezen hebben, 
samen met een vragenlijst over onze standpunten in het memorandum. We hopen dat alle partijen een eerlijk 
antwoord geven over hun eigen standpunt en ons deze ingevulde vragenlijst terugbezorgen. We zetten binnen-
kort de vragen samen met de ontvangen antwoorden van de partijen op onze website. We gaan als apolitieke 
organisatie niet zeggen op welke partij je moet stemmen. We willen wel wegen op de debatten en op basis 
van de antwoorden kan je zelf lezen op onze website welke partij je denkt te moeten steunen, welke partij een 
pluspunt zal zijn voor de natuur de komende 6 jaar, welke partij onze standpunten het meest steunt, enz … .  

Samen met de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, nodigen we de partijen ook uit voor een gesprek, in-
dien ze dit wensen, om onze standpunten bijkomend toe te lichten of zelfs een terreinbezoek te organiseren in 
één of meerdere van onze natuurgebieden. Ook hiervan zullen we via onze website iedereen op de hoogte 
houden. Zo krijg je een idee welke partijen met ons de dialoog willen aangaan. 

Er zal ook samengewerkt worden met gelijkgezinde organisaties. Met de Duffelse jeugdraad zal bekeken wor-
den hoe we aan hun debat kunnen bijdragen met als inzet het behoud en de uitbreiding van speelgroen en het 
beheer en het behoud van het Mouriaubos. 

Wil je weten wat de partijen denken over onze standpunten? Kijk regelmatig op onze website: van zodra er 
actuele informatie of bijkomend nieuws is, wordt deze zo snel mogelijk gepubliceerd of een link gelegd naar de 
informatie. 
 

Memorandum door de milieuraad in Kontich 

In Kontich is naar alom oude traditie door de milieuraad een memorandum opgesteld. Onze afdeling heeft mee 
geparticipeerd aan het tot stand komen van dit memorandum, vooral de onderdelen rond natuur, bos, open 
ruimte en waterbeleid. Het is opgesteld op basis van het eerder beschreven voorbeeldenboek opgemaakt door 
Tandem, maar concreter gemaakt op de Kontichse situatie. Ook dit memorandum kan je terugvinden op onze 
website. Het werd ondertussen naar alle partijen gestuurd en van enkele partijen is al een summier antwoord 
ontvangen. Een origineel voorstel in het memorandum suggereert om het fel gecontesteerde en ‘historische’ 
dossier van het woonuitbreidingsgebied Groeninghe (honderden woningen die men wil persen in een door 
landbouw betiteld ‘waterziek’ gebied tussen E19 en, jawel, de Oude Spoorwegberm) om te zetten in een Park 
Groeninghe, naar analogie met Park Spoor Noord in Antwerpen. Een gemeente hoeft dit niet per se zelf te rea-
liseren maar kan alleszins het kader (gewestplan, uitvoeringsplan, e.d.) daarvoor creëren in de volgende legis-
latuur. Zou het niet prachtig zijn, een dergelijke recreatiezone vlakbij het centrum en drukke woonwijken, 
naadloos aansluitend aan zowel de Oude Spoorwegberm als het toekomstige stadsrandbos en vlakbij het ge-
plande eindpunt van een nieuwe tramlijn? Vanuit de milieuraad worden de reacties op het memorandum alvast 
opgevolgd tijdens de zomervakantie en hopelijk leidt dit tot een debatavond tijdens de milieuraad van septem-
ber. Via de website van de gemeente Kontich (bestuur & beleid/adviesraden/milieuraad) proberen we dit up-to
-date te houden. 

 

Johan en Wim 

Extra informatie 

  

1. Bij onze beleidsverantwoordelijken (zie lijst bestuursleden) 

2. Op onze website www.natuurpunt.be/oudespoorweg: lees het speciale kader over de gemeente- en provin-
cieraadsverkiezingen. Je vindt er ook diverse links naar documenten, zoals onze memoranda; het voorbeelden-
boek en tal van websites. 

3. Op www.deredactie.be (zoek met 2550 of 2570) staan een aantal voorstellen die Natuurpunt deelt. Hiermee 
willen we het debat aanzwengelen en met jouw steun komt het thema misschien wel op de VRT. 



10 

 

AFDELINGSWERKING 

Het Koetshuis ziet er weer een stuk mooier uit. 
 
De voorbije maanden is er ijverig verder gewerkt aan de renovatie van het koetshuis. 

Het timmerwerk met grenen planken aan de buitenkant kon je al bewonderen in een vorig artikel. Onder de des-
kundige leiding van Johan VDE is de buitenzijde ondertussen volledig afgewerkt en werden ook de panlatten al-
lemaal aangebracht door een ploegje gedreven vrijwilligers. 

Dit laatste was nodig als voorbereiding van de teambuildingsactiviteit van OVAM Mechelen: op 19/6 kwamen ze 
met een ploeg van pakweg 15 deelnemers de originele pannen terug op het dak leggen. Daarbij hielpen nog een 
6-tal begeleiders van onze afdeling. 

Niemand had ervaring met het leggen van pannen, maar gelukkig bleek dit toch niet al te moeilijk. Als de pan-
latten correct liggen en als men weet hoe de zij- en nokafwerking kan gebeuren, dan is het enkel een kwestie 
van pannen doorgeven en op de juiste manier plaatsen. Bovendien kon dit gebeuren onder een stralend zonne-
tje, wat heeft men nog meer nodig? 

Niet iedereen voelde zich geroepen om op het dak te kruipen, nochtans was dit dak duidelijk veel steviger dan 
bij de afbraakwerken vorig najaar. Maar durvers (m/v) zijn er toch voldoende te vinden bij OVAM, zodat een ide-
ale bezetting mogelijk was: enkelen selecteerden de pannen op bruikbaarheid, en dan waren er 2 aanvoerkettin-
gen naar het dak waar de pannenplaatsers rondkropen. Het leggen van pannen begon telkens rechts onderaan 
en vandaar werd het dak van het koetshuis geleidelijk dichtgelegd,  terwijl Johan en Co voor de randafwerking 
zorgden. Op een mum van tijd, namelijk iets meer dan 2 uur, was het werk geklaard. Het mooiste bewijs dat 
vele handen het werk licht maken. 

 

Het strijdtoneel bij aanvang: het wachten is op de ploeg van 

OVAM  (en onze eigen vrijwilligers) !         Foto: Dirk Costrop 
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AFDELINGSWERKING 

 

De combinatie van de 
grenen zijkanten, het 
doorkijkraam en de origi-
nele pannen zorgt dadelijk 
voor een passend, rustiek 
geheel in de omgeving. 

De volgende maanden 
staat de binnenafwerking 
op het programma, wor-
den de originele poort-
deuren terug geplaatst én 
picknicktafels die iedereen 
zullen toelaten om te ge-
nieten van dit mooie stuk-
je natuur. En omgekeerd: 
een rondvliegende boom-
valk kwam ons werk van 
vlakbij bewonderen. 

 
Bedankt alle vrijwilligers van OVAM en Natuurpunt, bedankt, Marc, Mieke, Yorg, Lore, Rita, Walter, Willy, Ann, 
Helen, John, Meg, Piet, Roos, Elmar, Kathleen, Jorn, Dirk G., Heidi, Johan VDE, Jos, Ludo, en hopelijk niemand 
vergeten… 
 
Dirk C. 
 

De pannen liggen er bijna op, Johan draagt het kant-

element aan.                                Foto: Dirk Costrop 

De laatste pannen leggen gaat (bijna) vanzelf:  vakmanschap 

op een voormiddag verworven ...              Foto: Dirk Costrop 
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AFDELINGSWERKING 

School de Basis Duffel wandelt en tekent in de Babbelbeekse Beemden. 
 

Vrijdag 8 juni mochten de jongens en meisjes van 1A en 1B van school De Basis in Duffel kennismaken 

met het wel en wee van de Babbelbeekse Beemden. Gedurende de voormiddag werden ze in vier 

groepjes ondergedompeld in de lokale fauna en flora onder thema’s “wat zwemt in het water”, 

“bosverhalen”, “kriebelbeestjes” en “ontdek de bomen”. Vooraf kregen ze de vreemde namen van een 

aantal bloemen en dieren die in het gebied voorkomen en mochten ze hun fantasie al eens gebruiken. 

En die was meer dan rijk: bekijk hieronder maar een bloemlezing uit de oogst. Prachtig toch? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ACTIVITEITENKALENDER 

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

  
Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan 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 Mosterdpotje 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 11 augustus 2012 
Natuur.foto_os: natuurwandeling slikken in Kieldrecht (of Vlindertuin bij 
slecht weer) 

  
Afspraak om 8u30 aan de oprit autosnelweg te Rumst. 
Einde rond 16u  
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail: natuur.foto_os@telenet.be 

  zaterdag 18 augustus 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot 

  
Afspraak om 9u30 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 

  zondag 19 augustus 2012 Promotiestand op de berenfeesten KONKAZ 

  
Vanaf 9u tot omstreeks 17u in de Kapelstraat in Kontich Kazerne 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  vrijdag 24 augustus 2012 Nacht van de Vleermuis  

  
Vanaf 20u in de benedenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel. Vanaf 21 u nachtwandeling. Einde 
omstreeks 23u 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  
zaterdag 1 en zondag 2 sep-
tember 2012 

Beheerwerken in natuurgebied de 'Oude Spoorwegberm': maaibeheer 

  

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd). 
Afspraak zaterdag:  ingang natuurgebied aan Beekboshoek 69 te Kontich-Waarloos 
Afspraak zondag: ingang natuurgebied aan Lage Vosbergstraat te Rumst (grens Duffel-Rumst)  
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22 

  zondag 2 september 2012 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema vogels 

  

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel.   

Einde 16u30 

Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  zondag 2 september 2012 
Natuur.Trefnamiddag: vrijblijvend voor ieder wie er zin in heeft: bijeen-

komst 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 8 september 2012 
Afdelingsfeest : 14-de BBBQ : zie de aankondiging op onze website en 

elders in dit tijdschrift 

  Contactpersoon:  Dirk Costrop 015/31 93 75 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  zaterdag 15 september 2012 Natuur.foto_os: Cursus vogelfotografie 

  

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 22 en zondag 23 

september 2012 
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 

  zaterdag 29 september 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot 

  

Afspraak om 9u30 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 6 en zondag 7 okto-

ber 2012 
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 7 oktober 2012  Kennismakingswandeling paddenstoelen, voor jong en oud 

  

Afspraak: om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel.   

Einde rond 16u 

Contactpersoon:  Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

  zaterdag 13 oktober 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer Kruitwagen 

  

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 

  zaterdag 20 oktober 2012 Natuur.foto_os: Uitstap vogelfotografie naar de Uitkerkse polder 

  
Afspraak om 8u30 aan de oprit autosnelweg te Rumst.  Einde rond 16u  

Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

  zaterdag 27  oktober 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei: maaibeheer 

  

Afspraak : om 9u30 aan de ingang van het natuurgebied (naast de spoorweg, op de veldweg die vertrekt aan 

de spoorwegbrug aan de Mechelsebaan 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 

  zaterdag 3 november 2012 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot 

  
Afspraak om 9u30 aan Mechelsebaan 96 te Duffel.  Einde rond 16u 

Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

  zondag 4 november 2012  Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema watervogels 

  

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel.   

Einde 16u30 

Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04 
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SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING 

 

B.V.B.A. JOHAN HAUQUIER 
 

INSTALLATIES - ONDERHOUD 
NIEUWBOUW - VERBOUWINGEN 

 

ook van ZONNEBOILERS 
 

Bloemenstraat 49 
2570 Duffel 

Tel.: 015/32.19.72 
Fax: 015/32.29.02 
www.hauquier.be 

mail: bvbajohan@hauquier.be 
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 “Vogel”-tocht op zondag 29 april 
 

Om 9.00 uur stonden een 10-tal mensen paraat om de vogeltocht naar Blokkersdijk aan te vatten. Nog geen 
half uurtje rijden en we stonden aan het Rot en Middenvijvers op Linkeroever, een 80 ha groot gebied omsloten 
door de N49a-R1 en de Oude steenweg naar Gent. Onze gids, Koen Maes stond ons al op te wachten.  Daar 
kregen we te horen dat we eigenlijk na 10.00 uur niet veel te zien zouden hebben op Blokkersdijk, als alternatief 
bezochten we dan het eerder genoemde gebied. Eerst kregen we een uitgebreide uitleg over de havenuitbrei-
dingen en de natuurcompensaties die daarmee gepaard gaan (omdat het moet van Europa durven ze sinds het 
Deurganckdok-debacle niet anders meer). Een andere zaak die ter sprake kwam, was de Oosterweelverbinding 
(beter bekend als het beruchte BAM-tracé) die men eerst door Blokkersdijk wilde leggen, maar gezien de voch-
tigheid en het risico op het doorboren van de klei leek dat toch niet zo’n fantastisch idee: het vogelrichtlijnge-
bied zou gewoon leeglopen.  Het tracé is dus iets oostelijker opgeschoven ten koste van het Sint-Annabos. Bos 
rooien betekent ook bos compenseren. Men heeft dus massaal nieuwe boompjes aangeplant in het Rot-
Middenvijvers. Natuur werd dus … natuur. Een sterk stukje politiek, temeer daar de schrale opgespoten grond 
weinig geschikt is om boscompensatie uit te voeren.  

Na het hele compensatieverhaal, trokken we het gebied in. Dat deze vogeltocht een bijzonder botanisch lijstje 
ging opleveren kon niemand vooraf weten. Massa’s grote keverorchis wachtten ons vrijwel onmiddellijk op, 
groeiend tussen Ruige vergeet-mij-nietjes. De keverorchis is herkenbaar aan de 2 bladeren die uit de grond 
schieten. Daartussen zie je een stengeltje waarop de onopvallende geelgroene bloempjes ontluiken. 

Toen schoten we een jong opschietend berkenbos in, of althans daar leek het op. De gids wist ons te vertellen 
dat de berken die hier staan wel 40 jaar oud kunnen zijn maar door de zeer schrale opgespoten zandgrond be-
perkt in groei blijven: het blijft hier dan ook pioniersbos en dat is ideaal voor nachtegaal, fitis, tjiftjaf en zwart-
kop, die elk hun lied lieten horen. Ook de schraal uitziende reigersbek toont de voedselarmoede en de extreem 
warme omstandigheden tijdens zonnige dagen duidelijk aan. De zon hadden we niet vandaag, een enkele drup-
pel wel. Al snel vergaten we de regen, want verscheidene rozetten met grote zwarte vlekken erop trokken onze 
aandacht. De tweede orchideeënsoort was gespot, de bosorchis (helaas nog niet bloeiend). Ook de kruipwilg, 
een soort die in de duinen en soms ook nog wel eens in de zandige Kempen wordt gevonden, was aanwezig. 

STUDIE 

Keverorchis       Foto: Peter Geschier 
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Tot grote verbazing van de gids merkte Johan Asselberghs wat verder 2 volwassen planten eikvaren op: een 
beschermde, zeldzame soort. Ook vermeldenswaardig is de ratelpopulier, een soort die zich duidelijk thuis voelt 
in dit blijvend “pioniersbos”. Op een wat meer open vlakte met -je raadt het al- compensatiebos, stonden heel 
wat zand- en zonneminnende soorten waaronder grote en kleine teunisbloemen. Ook het kandelaartje (een mi-
ni-steenbreek) en de vroegeling werden gespot.  Dit gebied moet een pareltje zijn voor insecten zolang er maar 
niet te veel schaduw komt van de gekke bosaanplant. Wie naar boven keek, of vooral luisterde, kreeg grote 
bonte specht, grote gele kwik en een overvliegende sperwer met prooi op het menu te zien. 

Eindelijk geraakten we aan het water (even de achterblijvende fotofreaks oppikken). Op twee knobbelzwanen 
na was er niks te zien. Niet moeilijk: veel stadsbewoners laten hun honden ravotten en ploeteren in het water. 
De regels zijn anders heel duidelijk: honden aan een korte leiband. Toch hoorden we in het riet twee sprink-
haanrietzangers. Ook twee kuifeenden en enkele bergeenden kwamen overgevlogen, maar landen deden die 
niet vermits ze loslopende honden zagen rondhollen. 

Nadat onze gids de hondeneigenaars nog even de regels duidelijk maakte (een gevecht tegen de bierkaai), 
volgden we de sloot verder stroomafwaarts. De botanici kwamen opnieuw aan hun trekken, want ook hier ston-
den een aantal speciale soorten die men eerder aan zee verwacht: de zeegroene rus en de zeebies, 2 bijzonde-
re soorten die het goed vinden op het zilte zand van het opgespoten terrein. We trokken weer verder tot aan de 
centrale vijvers: opnieuw een leuke ornithologenplek. Een oeverloper werd gespot en verder aalscholver, berg-
eenden met nestholtes, krakeend, tafeleend, kuifeend, 
Canadese gans met een stel kuikens, kokmeeuw en 
meerkoet. Een gemengde groep kool-, pimpel-, staart-
mees en matkop passeerde. Een oeverzwaluw vloog 
over tussen de vele gier-, boeren- en enkele huiszwa-
luwen. Helaas is ook deze vijver erg vaak onderhevig 
aan verstoring van stadstoeristen (met frigoboxen), 
waardoor broedvogels erg onder druk komen te staan. 
Even later kwamen we terug uit aan de ingang, maar 
onze tocht zat er nog niet op. Even een snelle hap uit 
de auto’s halen en we konden er weer tegen voor nog 
een anderhalf uur.  

We vervolgden onze tocht langsheen het water. Op 
het water werden vistrappen aangebracht, helaas ge-
bruikt menig recreant die ook om in de niet-
toegankelijke zone te gaan. In het niet-toegankelijke 
dennenbos is er een reigerkolonie: een 5-tal koppels 
broeden er, vroeger waren het er wel 15 (en zelfs en-
kele nesten kleine zilverreiger). We hoorden de jongen 
klapperen om voedsel. In de berm kregen we de moe-
raszegge te zien, maar aan het water staat nog een 
andere zeldzaamheid: de moerasandijvie (foto hier-
naast). Op een boomkruiper en wat overvliegende 
zwartkopmeeuwen na (mooi te onderscheiden van de 
eveneens overvliegende kokmeeuwen), bleef het ech-
ter even steken met vogelsoorten. De allerkleinste on-
der ons kreeg nog wel het privilege om een koolme-
zennest te zien in een nestkastje. Er lagen blijkbaar 
zowel eitjes in als piepjonge vogeltjes. 

Gelukkig leverde de terugtocht voor de opmerkzame wandelaars nog twee boompiepers op die het op het ter-
rein toch naar hun zin hadden. Omstreeks 13.10 uur namen we afscheid van onze gids en begon het echt door 
te regenen. Blijkbaar komt Koen Maes binnenkort in onze afdeling wonen en naar eigen zeggen was het voor 
hem een aangename kennismaking met ons. Hij beloofde alvast, wanneer hij in Kontich zal wonen, voor onze 
afdeling nog tochten op Linkeroever te organiseren. Wij kijken er alvast naar uit!  

De afwezigen hadden weer eens ongelijk! 
 

Johan A.&G. 

  

STUDIE 

Moerasandijvie            Foto: Peter Geschier 
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BELEID 

Eindelijk waterbuffering in het Kapellekesbos: stapsteen naar biodiversiteit! 
 

In juni 2006 (!) werd door de provincie het plan goedgekeurd voor de aanleg van een waterretentiezone op de 
Babbelkroonbeek, in de zone die we lokaal het ‘Kapellekesbos’ noemen. Zes jaar later is de afwerking van dit 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), zoals we dit officieel noemen, ingezet en normaal gezien zou te-
gen de tijd dat u dit artikeltje leest ook alles effectief rond moeten zijn, inclusief de heraanleg van het wandel/
fietstraject (‘cross your fingers’ dat de aannemer dit nog kan doen voor het bouwverlof…).  

Het hoofddoel van dit bufferbekken is de toevloed aan regenwater bij hevige of langdurige regenbuien op te 
vangen in dit laaggelegen gebied en daardoor de stroomafwaarts gelegen woonzones in Lint te vrijwaren van 
overstroming. Is dit echt nodig, zou men durven opperen? Zeer zeker! In het recente verleden zijn de betrokken 
weilanden reeds meermaals ondergelopen in die mate dat de fiets/wandelroute ontoegankelijk werd of een na-
bijgelegen serre dreigde onder te lopen. Was dit vroeger ook een gevoelig gebied? Ja, maar veel minder. Tus-
sen de jaren ’60 en ’80 (mijn ‘kindertijd’ ☺) lag de frequentie overstromingen veel lager en werd er door de lo-
kale landbouwer meer en intensiever geteeld. De problematiek is sinds de jaren ’80 en vooral in het laatste de-
cennium van vorige eeuw (jaren ’90 dus) sterk toegenomen. De oorzaken zijn niet ver te zoeken en houden 
rechtstreeks verband met de sterke woonuitbreiding in Kontich-Kazernen. In 20 jaar tijd werd gans de zone 
Montfortstraat en Hoge Akker volgebouwd, daarna nog aangevuld met uitbreidingen naar Lintsesteenweg en 
Kapellekesbos (Langbosweg, Wittestedenweg). De dramatisch toegenomen oppervlakte aan verharding ging ten 
koste van infiltratie en buffering. Daarbovenop kwam dan nog de blunder om een toelating (van provincie en 
gemeente) te geven aan de lokale hoveniers om een mooie meanderende Babbelkroonbeek over een aanzienlij-
ke lengte recht te trekken! Van dan af stroomde het regenwater met elke plensbui nog sneller richting spoorlijn 
waardoor deze het wassende water niet meer kon slikken, met alle gevolgen van dien. Ironisch zijn het wel de-
zelfde eigenaars die dan als eersten aan de klaagmuur staan om de toenemende wateroverlast. Het recent on-
vergund dempen (en ophogen) van een aangrenzende vijver is in deze context dan ook niet de meest snuggere 
zet geweest. De spreekwoordelijke druppel die de emmer verder doet overlopen is hier heel toepasselijk. Als 
familiebelangen verstrengelen met lokale politiek dan is het resultaat eigenbelang… Hopelijk zullen de volgende 
verkiezingen die veranderingen teweeg brengen die Kontich echt nodig heeft om te leven en te werken. Het kan 
als we het Samen anders gaan doen…  

Maar nu verder met de oplossing! Om bijkomende retentie te creëren werd over een aanzienlijke lengte van de 
Babbelkroonbeek (van het Kontichse Kapelleke tot aan de spoorlijn) een zeer brede strook van het weiland af-
gegraven voor de aanleg van een zeer ruime ‘plasberm’: van zodra het waterpeil iets stijgt, stroomt het water in 

Ontwerp retentiezone 

bron: PRUP Retentiezone Babbelkroonbeek 
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deze plasberm en loopt die opnieuw over ter hoogte van de spoorlijn. De buizen onder de spoorlijn zijn opzet-
telijk niet gewijzigd (dus met een beperkte diameter) om zo een ‘knijpfunctie’ te creëren en het overtollige wa-
ter vertraagd en dus gecontroleerd te laten afvloeien, het uiteindelijke doel van retentie. Een tweede plasberm 
is haaks op de Babbelkroonbeek gegraven en deint ook uit in een bredere zone voor retentie. In beide plasber-
men is er bovendien een ‘microreliëf’ aangebracht, met andere woorden: de bodem is niet vlak maar heeft her 
en der diepere zones. Dit garandeert dat in drogere periodes altijd een minimum hoeveelheid water in de plas-
berm blijft staan, wat uitstekend is voor amfibieën en wie weet op termijn ook wat stekelbaars (die kleine visjes 
met doornen die wij als kind nog plachten te vangen in de talrijke beekjes maar die nu nog amper in onze 
buurt worden waargenomen). Dus wie meende dat retentie betekent dat het water sneller richting Lint zou 
stromen is vrij naïef: het gebied wordt nu gebruikt om méér water te bergen maar wel op een gecontroleerde 
wijze zodat overstromingen vermeden worden (of toch zeker minder frequent voorkomen).  

Het is duidelijk uit deze beschrijving dat buffering van water wel het belangrijkste doel is, maar dat een derge-
lijk project zich ook uitstekend leent tot natuurontwikkeling. Immers niet enkel de nieuwe plasbermen zijn on-
derdeel van het PRUP maar ook de iets ruimere omgeving inclusief een hooiland, kleinere zones grenzend aan/
overlappend met naburige recreatie en de boskapellen. De bredere visie is om hier het ‘beschermde dorpsge-
zicht’ te versterken en ook de overgang van bos naar hooiland, van plasberm naar bos te ‘vervagen’ met de 
aanplant van kleine landschapselementen en mogelijk wat verdere bosuitbreiding. De aanwezigheid van perma-
nente poelen en zones die regelmatig kunnen onderlopen creëert ook steile gradiënten van uiterst nat naar 
droog hooiland en bos, wat op korte termijn een explosie moet geven aan de lokale biodiversiteit. Dat is bij en-
kele eerste terreinbezoeken al overduidelijk: in poelen kwaken nu al groene kikkers terwijl vlakbij op de plas-
bermen bergeend, scholekster samen met kieviten foerageren en er schalkse groene spechten overvliegen. Na-
tuurpunt is dan ook uitermate tevreden met deze realisatie omdat hierdoor de toekomst van ‘ons’ Kapellekes-
bos verzekerd is: uiteindelijk is deze retentiezone slechts een klein onderdeel van een groter gebied dat op het 
gewestplan als natuurgebied staat ingekleurd. Het inrichten van dit retentiebekken is daarom ook een eerste, 
maar cruciale stap. Het integrale N-gebied opwaarderen naar echt natuurgebied en dus echte natuurbeleving is 
nog wel iets van langere adem gezien het hier niet enkel gaat om privé-eigendom maar vooral omdat er nog tal 
van (voor een N-gebied) eerder ‘zonevreemde’ activiteiten plaatsvinden.  

Tenslotte, inrichting is één zaak, maar ook de opvolging is belangrijk: een nieuwe retentiezone biedt de unieke 
mogelijkheid de natuurontwikkeling op de voet te volgen en waar nodig bij te sturen (weren van exoten, verrui-
ging e.d.). Hiertoe heeft de provincie noch het personeel noch de middelen en wordt in de praktijk gezocht 
naar lokale terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt. Tijdens een recent terreinbezoek met de provinci-
ale projectverantwoordelijken en ons bestuur (Luc, Johan en ikzelf) werd een dergelijke overdracht van het ter-
reinbeheer inderdaad bevestigd. Tijdens het komende jaar gaan we dan ook dit idee concreet uitwerken en kij-
ken hoe we, hopelijk in samenwerking met landbouwers en jeugdverenigingen, deze oppervlakte gaan behe-
ren. Hopelijk vinden we dan ook lokaal enkele enthousiastelingen die de basis kunnen vormen voor de uitbouw 
van een nieuw beheerteam, aangestuurd door de (stilaan) oude rotten in het vak… . Bij deze een warme op-
roep aan onze leden uit de directe omgeving van het Kapellekesbos: we zoeken vrijwilligers die in dit nieuwe 
beheerteam willen stappen, af en toe de handen uit de mouwen willen steken of zich willen bezighouden met 
inventarisatie, educatie (wandelingen bijv.) en beleid omtrent dit nieuwe natuurontwikkelingsgebied. Stuur ge-
rust een mail naar luc.giglot@telenet.be of wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be. 
 
Wim 

BELEID 

Panoramafoto van een veelbelovend nieuw natuurgebied           Foto: Peter Geschier 
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De                Krant                                                  editie 2 
 

 

Hiep hiep hoi … hier zijn we weer! 

Het lijkt wel of de zomer eindelijk toch besloten heeft wat te zomeren en de zon te laten schijnen. Het 
vochtige voorjaar had één groot voordeel: bloemen en planten zijn ontzettend hard gegroeid en dat 
hebben bijtjes natuurlijk graag. 

 

Mooiste Boom van Duffel. 

Als jij bij één van de 619 be-
zoekers van onze Natuurpunt-
stand op de Dag Van het Park 
was, heb je misschien ook op 
je meest favoriete boom ge-
stemd!? De winnaar is uit de 
bus gekomen en heeft inmid-
dels een mooi ereteken gekre-
gen van de Duffelse Schepen 
van Milieu: de fantastische 
treurwilg in het Muggenberg-
park zelf. Ga hem zeker eens 
bewonderen! 

 

 
 
 
 

 
We kregen van het woordvierkant vorige keer snel enkele juiste inzendingen binnen. Elias Van Santfoort 
zit op dit ogenblik misschien te spelen met het superleuk National Geographic kwartetspel. 
 

Tijd nu voor een nieuwe puzzel. Mail de oplossing als de vliegende bliksem naar 
bosbiekes@gmail.com en wie weet win jij wel deze unieke Bosbiekes-fotohouder ! 

BOSBIEKESKRANT 
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Wat hebben onderstaande foto’s met elkaar te maken? 

 

 

 

 

 

 

Je vindt het antwoord op: www.natuurpunt.be.oudespoorweg –> let vooral op het Bosbiekes-logo bij de 
leuke natuurnieuwtjes (“Updates”) die we jullie geven …! 
 

Wist je dat …? 

- We de natste junimaand in 20 jaar achter de kiezen hebben!? (allicht wel…) 

- Een slak drie jaar kan slapen? 

- Vlinders proeven met hun pootjes? 

- Een kat meer dan 100 stemgeluiden heeft? 

- Een mier slechts één keer per 2 minuten ademhaalt? 

- Beheerwerken best prettig en handig zijn om leuke roddels te weten te komen… 

- Er Natuurpuntleden zijn in Kontich/Duffel die nog nooit in onze prachtige gebieden gingen wandelen …?  

- De Oudste Boom ter wereld zo’n 4700 jaar oud is? 

- Alle poolberen linkspotig zijn? 

- Olifanten elkaar op 5 km afstand kunnen ruiken … misschien niet in positieve zin! 

 

  

 

Johan G. 

BOSBIEKESKRANT 

 

Slaatje van nieuwe aardappeltjes 

(4-6 personen) 

1 kilo nieuwe aardappeltjes; 6 eieren; 250 g bacon in blokjes; 1 rode ui, fijn gehakt; 1 stengel bleekselderij in 
stukjes; 6 el mayonaise; 1 bekertje zure room; peper en zout 

Schil de aardappelen, kook ze met zout tot ze zacht maar nog stevig zijn (15 min) en laat ze dan afkoelen. Kook 
de eieren hard, spoel ze af onder koud water, pel ze en snij ze in stukjes. Leg de bacon in een bakpan en bak op 
een halfhoog vuur bruin. Giet het vet eraf. Snij de aardappeltjes klein. Doe de aardappelstukjes, ei, bacon, ui en 
selderij in een schaal. Voeg mayonaise, zout, peper, zure room toe. Laat alles nog een half uur afkoelen vóór het 
opdienen.  
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AFDELINGSWERKING 

DURF JIJ NAAR DE NACHT VAN DE  
VLEERMUIS KOMEN?  

 

Ooit oog in oog gestaan met een vleermuis? Benieuwd of alle enge verhalen 
waar zijn? Fladder op 24 augustus naar de Nacht van de Vleermuis.  Vanaf 20u 
in de benedenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel.   
De nachtwandeling start om 21u en eindigt rond 23u. 

Contactpersoon: Dirk Costrop  (015/31 93 75) 

VLEERMUIZEN OP HOTEL 
 

In kleine spleten, kieren en gaten 
schuilen er vele oogjes. Toch hoeven 
we geen angst te hebben voor deze 
kleine zoogdiertjes.  Ze vliegen niet in 
je haar, veranderen niet in een vampier 
en zijn helemaal niet agressief. Tijdens 
de Europese Nacht van de Vleermuis 
krijg je de kans om mee te vliegen met 
de vleermuizen. Onderstaande weetjes 
en feiten lichten al een tipje van de 
sluier over ’s werelds enige vliegende 
zoogdieren.  

Vleermuizen zijn kleine zoogdieren. Af-
hankelijk van de soort, meten zij tussen 
5 en 10 cm. De dieren in België vliegen 
’s avonds uit om te jagen en eten uit-
sluitend insecten. In Vlaanderen vind je 
nog 17 van de 21 in België voorkomen-
de soorten. Spijtig genoeg gaan ze alle-
maal achteruit of zijn ze zelfs bijna ver-
dwenen. Alle Europese vleermuizen 
houden ’s winters een winterslaap. Die 
overwintering is heel belangrijk. Een 
vleermuis stelt dan ook strenge eisen 
en gaat op zoek naar een overwinte-
ringsplaats met een echt ‘grotklimaat’: 
het vriest er niet, is er rustig en voch-
tig. Soms kan zij dat vinden in de tallo-
ze kleine hotelletjes die Vlaanderen rijk 
is. Voor vele vleermuizen is de bescher-
ming van deze overwinteringsplaatsen 
– zoals forten, ijskelders en bunkers – 
cruciaal voor hun voortbestaan in 
Vlaanderen.  
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   UITNODIGING 
 

   AFDELINGSFEEST – 14de BARBECUE 

 

Zaterdag 08 september 2012 is het weer zover. Dan trakteren we alle actieve leden weer 
op een gezellig tuinfeest met overheerlijke culinaire fantasieën. 

Vanaf 17 u zijn alle terreinbeheerders, inventariseerders, schuur- en koetshuisbouwers,  bestuursle-
den,… partners en kinderen incluis, hartelijk welkom! Iedereen die in 2011-2012 een extra handje 
heeft toegestoken in onze afdelingswerking en ook al wie meer bij de afdeling betrokken wil zijn of 
worden mag dit evenement gewoonweg niet missen. 

 

Masterchef Frank staat zoals gebruikelijk aan de vuren en wordt ditmaal bijgestaan door een zwerm 
vlijtige bosbiekes. 

 

Waar? 

in de tuin van de Oude Pastorie in de Ferdinand Maesstraat 42 te Waarloos. 

Dit alles voor slechts 10 euro/persoon alles inbegrepen, kinderen tussen 6 en 12 jaar 5 euro en bene-
den de 6 jaar gratis. 

 

Inschrijven vόόr 25 augustus bij Dirk: 015/319375 of mail naar dirk.costrop@telenet.be. 

Signaleer dan meteen indien je liefst vegetarisch eet. 

Opgelet: bestek en borden moet je zelf wel meebrengen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marleen 

AFDELINGSWERKING 
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INFO 
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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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De Mooiste Boom van Duffel is een feit! 
 
Wie op de Dag van het Park aan de Natuurpuntstand langs kwam, is er al van op de hoogte. Op initiatief van De 
Bosbiekes, een nieuwe en creatieve cel van Natuurpunt Oude Spoorweg, werd de verkiezing “mooiste boom van 
Duffel” georganiseerd. Met erg groot succes. 
Op donderdag 21 juni werd, onder begeleiding van Schepen van Milieu Jos Hellemans, de verkozen boom – met 
de wat droevige naam “treurwilg” – met lof overstelpt. Wanneer je dus in het Park van Duffel even over het 
bruggetje gaat, zie je het door Bosbieke Kristel gemaakte bordje al van ver staan. Deze bekroning gaf Natuur-
punt de kans om naar aanloop van komende gemeenteraadsverkiezingen toch enkele puntjes op de “i” te zet-
ten. Op onze website vind je de volledige tekst van de voordracht die Johan hield.  
Hieronder een paar foto’s van onze enthousiaste huisfotografen. 
 
Johan Giglot 

  

AFDELINGSWERKING 

Foto’s boven en rechts: Luc De Naegel 

Foto’s onder en links: Yoeri Van Den Brande 
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FOTOCLUB 

Foto’s uit onze gebieden   
 

In vorig tijdschrift nam Johan ons mee naar de Babbelbeekse Beemden. Deze keer lag hij op de 
loer in de Goorbosbeekvallei. Ook daar zijn prachtige beelden te schieten voor mensen die net dat 
tikkeltje beter, langer, intenser kijken naar al dat moois dat ons omringt. Geniet mee van de soms 
adembenemend mooie foto’s die in eigen buurt te nemen zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter 

Foto’s: Johan Giglot 


