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Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten. 

INFO 

Cover: Vroege herfst in het Goorbos                                                                   Foto: Peter Geschier 

 

Dit is het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Oude Spoorweg. Artikels vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van de auteur. Noch de redactie, noch Natuurpunt kan aansprakelijk gesteld worden voor de 
inhoud van een artikel. 
 

Werkten mee aan dit tijdschrift: 
 

Auteurs: Dirk Costrop, Johan Giglot, Jos Van Reeth, Kristel Fierens,  Luc Giglot,  Ludo Bakkovens, 
Marleen Van Puyvelde,  Peter Geschier, Wim Annaert 
 

Foto’s/tekeningen van: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Johan Giglot, Kristel Fierens,  Luc De Naegel,  
Ludo Bakkovens, Peter Geschier. 
 

Verjoegen de zetduivels:  Dirk, Eef, Luc, Ludo, Marleen 
 

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

 

Peters en meters gezocht 

Het beheer en onderhoud van onze gebieden vraagt veel aandacht die dan ook zorgvuldig wordt ge-
pland. Af en toe gebeurt het echter dat door onvoorziene omstandigheden een gebied er niet zo fraai 
uitziet: bordjes vuil of verdwenen, een boom omgevallen over het wandelpad, iets forsere groei van 
braam of netels, … Wil jij ons helpen en die zaken signaleren? Contacteer dan de conservator van 
het gebied waar je zoiets vaststelt of stuur een mail naar  natuur.oudespoorweg@telenet.be. Alvast 
onze hartelijke dank ! 

Vergeet niet de Afdelingsdag te noteren in je nieuwe agenda: 26/01/2013!  
 

Zoals elk jaar gaan we eerst wandelen; dit jaar is dat in de Goorbosbeekvallei. Vorig jaar was dat niet moge-
lijk, vermits de spoorwegtunnel was afgesloten. Maar uitstel is geen afstel en er zijn sindsdien heel wat nieu-
wigheden te ontdekken: een gerooid en opnieuw aangeplant bos, een nieuwe poel, … 

Achteraf spreken we af in het Mosterdpotje, waar onze voorzitter jullie kort een beeld zal schetsen van de be-
langrijke evenementen van het af-
gelopen en het komende jaar en 
waar traditioneel voor een heerlijk 
drankje en hapje wordt gezorgd.  
 

Je kunt er alle mogelijke info verkrij-
gen over waar onze afdeling voor staat, wat ze in vorige twaalf maanden heeft verwezenlijkt, wat er nog op 
het verlanglijstje staat in de nabije en iets verdere toekomst, ...   

Ook zal onze tentoonstellingsruimte helemaal opgefrist zijn en wacht een doorlopende boeiende voorstelling 
van de activiteiten uit het voorbije jaar en al het moois dat we in onze gebieden hebben kunnen spotten.  
 

Winterwandeling in het Goorbos van 15u00 tot 16u45: parking PVT, Mechelsebaan 218, 
Duffel. Laarzen niet vergeten!! 

Nieuwjaarsreceptie: Vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen... 

 

E-zines  
 

Wil je op de hoogte blijven van komende activiteiten en beheerwerken, stuur dan zeker een mail 
naar natuur.oudespoorweg@telenet.be en schrijf je in op onze e-zine! 

Om onze organisatie optimaal te kunnen laten verlopen, ver-
namen we graag op voorhand met hoeveel mensen je zult ko-
men: stuur een mail of bel naar  Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 
of  0476/66 08 28 
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VOORWOORD 

Beste natuur.vrienden, 
 

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, begint voor ons bestuur het belangrijke werk. Onafhankelijk van 
het resultaat willen we onze doelstellingen bereiken, in overleg met elk nieuw gemeentebestuur. Er is 
nog veel mogelijk in Duffel en Kontich en dank zij onze gedreven beleidsverantwoordelijken verwacht ik 
dat er de komende jaren veel gerealiseerd kan en zal worden.  

Volgende recente verwezenlijkingen van de gemeente Duffel zijn beslist het vermelden waard. Ener-
zijds is het plaatsen van een bijenhotel op de bloemenrijke berm van de Oude Waarloossteenweg een 
prachtig initiatief. Anderzijds is een zaak die eindeloos aansleepte uiteindelijk toch uitgevoerd: de Oude 
Spoorwegberm vlakbij Notmeir in Duffel is nu dankzij enkele prachtige poelen en extra waterbergend 
vermogen, een natuurpareltje in wording. Wandel zeker eens tot dit uithoekje van de spoorwegberm, 
jullie zullen aangenaam verrast zijn. De initiële vraag tot deze poelen was al terug te vinden in het al-
lereerste GNOP van Duffel (als mijn geheugen me niet in de steek laat: 1998?).  

Belangrijk is dat we als afdeling onze stempel niet alleen willen drukken op natuur en het behoud van 
open ruimte, maar ook op de leefomgeving in het algemeen: alternatieven aanbieden voor mobiliteits-
problemen (bv geen extra autobrug over de Nete, maar wel een fietsersbrug en een rotonde aan de 
huidige brug in Duffel), een landschapspark i.p.v. ongeremde verkavelingsplannen in Kontich. Het mili-
eu beschermen gaat verder dan kijken naar mooie bloemen en vogeltjes. Maatschappelijk verantwoor-
de keuzes met een natuur-randje zijn voor ons even belangrijk.  

Dit alles is natuurlijk slechts mogelijk met een levende vereniging, met veel actieve leden. Ik lanceer 
hierbij een warme oproep aan onze minder actieve leden om bijvoorbeeld ook eens een dagje mee aan 
natuurbeheer te komen doen. Denk niet dat dit al snel te zwaar is: het is eerder fitness in het groen, 
waarbij men gewoon een handje toesteekt naar eigen kunnen. Ook verenigingen kunnen samen met 
ons een dergelijke activiteit op poten zetten. Contacteer hiervoor gerust iemand van het bestuur of de 
conservators. Fiets- of wandelclub, kaartvereniging of handwerkdames: wie een rakel of snoeischaar 
kan vasthouden, kan een zinvolle bijdrage leveren. Werken in de natuur in groep is best een leuke be-
zigheid. 

Wandelingen en fotoclubactiviteiten zijn ook dit najaar weer terug te vinden in de kalender. We probe-
ren deze activiteiten steeds voldoende laagdrempelig te houden, zodat geïnteresseerden niet afhaken 
bij de specialisten. Zelfs de grootste natuurkenner is ooit als leek begonnen. Er “niets van kennen” is 
helemaal geen reden om niet mee te komen wandelen, kijken, natuur beleven. Dus waar wacht je nog 
op? 

Het leuke aan de natuur is, dat als iets je boeit, je daar altijd een originele invalshoek voor kan vinden. 
Allerlei technologische snufjes laten toe dat inventarisaties en natuurstudie 
veel wetenschappelijker kunnen aangepakt worden. Met onze afdeling spelen 
we daar ook wel wat op in: specifiek onderzoeksmateriaal als batdetector, 
stereomicroscopen, wildcamera: we hebben dit ondertussen allemaal. Wat we 
nog niet hebben moet je eens bekijken op volgende website: http://
www.youtube.com/watch?v=W2YEzY8tzMU. Een zeer originele studie over 
hommels, en leuk om weten voor ieder die overweegt om een insectenhotel 
te bouwen. 

Ondertussen zijn jullie wellicht al wel wat gewoon aan het vernieuwde tijd-
schrift. Laat ons weten wat jullie ervan vinden, zijn er nog verbeteringen mo-
gelijk? Ook opmerkingen over inhoud of wat er nog ontbreekt willen we graag 
horen: dit is immers een tijdschrift dat we maken voor jullie allemaal! Of kruip 
in jullie pen voor een artikel over die super waarneming of natuurbelevenis. 
Natuurfoto’s om het tijdschrift op te fleuren zijn eveneens welkom. 

We kijken ernaar uit! 
 

Dirk 
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Het hoekje van de vrijwilliger 
 

Van begin mei tot eind september kan je in Duffel op twee 
van de AWW-waterbekkens vrij wandelen en genieten van 
fauna en flora. Wat velen niet weten is, dat het openen van 
de poorten gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt. Per 
beurtrol moeten zij ervoor zorgen dat de poorten om 8u 
open zijn en om 20u dicht. Gelukkig is dat vaak eerder een 
beloning dan een straf: vooral ‘s morgens vroeg zijn er leu-
ke waarnemingen te doen. Sommige “sleuteldragers” bie-
den zelfs tegen elkaar op met de meest opmerkelijke waarnemingen die gaan van herhaaldelijke con-
frontaties met vossen tot diepgaande gesprekken met eekhoorns… Hoe dan ook: een hartelijk dank aan 
Dirk, Eef, Johan G., Ludo, Marleen en Peter die dit jaar met de kettingen gingen rammelen! 

AFDELINGSWERKING 

Boeiende cursus volgend jaar: Natuur voor groentjes 
 
Volgend voorjaar organiseert Natuurpunt Oude Spoorweg een gloednieuwe, interactieve en wervelende 
instapcursus voor natuurliefhebbers. In 5 lessen en evenveel excursies laten de lesgevers al hun en-
thousiasme op je los. Je wordt ondergedompeld in de wondere wereld van onze wilde dieren en planten 
en gaat op reis langs de Natuur.gebieden in eigen streek en verder. Met actuele thema's als klimaat, 
biodiversiteit en duurzaamheid nemen we zelfs even een kijkje over de grenzen, maar niet zonder prak-
tische tips voor huis en tuin. Om deel te nemen is geen voorkennis vereist. Laat deze boeiende kennis-
making niet aan je neus voorbij gaan en daag geïnteresseerde buren, vrienden en familie mee uit! 
Kalender: woensdagavond  en  zaterdagvoormiddag : 17/04 en 20/04, 24/04 en 27/04, 08/05  en 11/05, 
22/05 en 25/05, 29/05  en 01/06. 
Afspraak woensdagavond om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel 
(parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 22u30 
Op zaterdagvoormiddag: om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel - tenzij anders af-
gesproken in de vorige les, zie ook onze website voor de juiste plek. Einde rond 12u30. 
 
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 
 
Inschrijven: stuur een mail aan natuur.oudespoorweg@telenet.be. 
Cursusgeld: 30 euro voor leden en 40 euro voor niet-leden, te storten op rekeningnummer BE65 5230 
8019 2096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding "Natuur voor groentjes" en in voorkomend 
geval je lidnummer.  
Voor de niet-leden: de €10 extra wordt in korting omgezet ingeval je lid wordt: we mikken immers op 
mensen die zich voor onze vereniging willen engageren! 
 
Marleen 

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 

Nacht van de Vleermuis op 24 augustus  
 

Voor de Nacht van de Vleermuis zijn we traditioneel weer gestart in de zaal onder de Bibliotheek van Duffel. On-
danks de dreigende buien, kwamen toch een dertigtal moedigen luisteren naar de uiteenzetting van onze eigen 
vleermuiskenner Dirk. De presentatie met mooie foto's, geluiden en indrukwekkende filmpjes van deze sympa-
thieke zoogdiertjes werd met buitengewone aandacht gevolgd. De jongere toehoorders maakten ook enthousiast 
gebruik van de mogelijkheid om achteraf vragen te stellen. 

Na de theorie volgde uiteraard de 
praktijk en stortte de groep, aan-
gevuld met nog enkele families, 
zich in het 'nachtleven' van Duf-
fel. Uiteraard werden de batde-
tectoren eerst uitgeprobeerd in 
het Perwijspark. Het buitje dat 
over ons heen kwam maakte dat 
er maar matig succes werd ge-
boekt hier. Dan maar de brug 
over naar de grote vijver van het 
Muggenbergpark, waar meerdere 
gewone dwergvleermuizen vlak 
boven de hoofden scheerden: in-

drukwekkend!  
 

Aan de visvijver verderop hebben 
we bij vorige gelegenheden water-
vleermuis waargenomen, dit jaar 
gaven ze jammer genoeg niet 
thuis. Daarna liepen we door naar 
de gracht van het Ter Elst park,  
ook daar was de oogst magertjes. 
Terug dan maar via de grote vij-
ver, waar we nog eens konden ge-
nieten van de af en aan jagende 

gewone dwergvleermuizen en af 
en toe een ruige dwergvleermuis.  

Te vermelden valt nog dat ons 
promoteam 'De Bosbiekes' zich 
bijzonder had ingespannen om 
deze activiteit een extra touch 
mee te geven. In de zaal en langs 
het parcours waren vleermuisac-
centen aangebracht en er waren 
erg gesmaakte koekjes achteraf. 
De jeugd amuseerde zich ook nog 
met de vleermuistekeningen die 
ze konden maken.  

 

Peter 

Foto’s: Peter Geschier 
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Help de natuur een handje ! 

Biodiversiteit in je tuin: bouw zelf je insectenhotel 
 

Insectenhotels en andere constructies voor solitaire bijen zijn tegenwoordig erg in. Ieder die wat handig is, kan 
eenvoudig zo’n constructie ineen steken. Even rondkijken op het internet levert al dadelijk een aantal voorbeel-
den op. Goed vertrekpunt is www.natuurpunt.be/nl/help-de-bijen-met-een-nestkast_2708.aspx. 

De belangrijkste vuistregel is wellicht: zorg voor zoveel mogelijk variatie: gebruik verschillende diameters van 3 
tot 6 mm; combineer holle stengels met gaten in hout, gaten in stenen… Dit zorgt ervoor dat verschillende 
soorten metselbijen, solitaire hommels, goudwespen een plaatsje kunnen vinden. 

Naast al die extra nestgelegenheid voor solitaire bijen en hommels, zou men vergeten dat er nog kolonievor-
mende hommelsoorten zijn. Deze hommels zijn helemaal niet agressief, en hebben als bestuivers van planten 
en fruit een grote meerwaarde in de tuin. Ook voor deze kolonievormende soorten kan men nestkasten bou-
wen. Zie bv een beschrijving op www.ahw.me/indexhommel.html#nestkasten 

Een hommelnestkast lijkt wel wat op een nestkast, maar met een kleiner gaatje als ingang. De ideale kast 
heeft nog een extra tussenschot en ventilatieopeningen. Toch zullen de beschreven hommelkasten niet dade-

lijk bezet worden door hommels: ze controleren wel veelvuldig alle beschikba-
re gaatjes, maar je kan ze een handje helpen door een nestzoekende koningin
-hommel in het vroege voorjaar te vangen in een potje. Als je daarna de ope-
ning van het potje voor de ingang van de hommelnestkast houdt, zal de hom-
mel gegarandeerd via de holte de kast onderzoeken op bruikbaarheid. Best leg 
je in de kast een oud nest (uit een vogelnestkast bijvoorbeeld). Dit maakt het 
voor de hommels duidelijk aangenamer om hun nest te starten. Het gebeurt 
trouwens frequent dat boomhommels een niet uitgekuiste nestkast inpalmen. 

Omdat ik al lang van plan was om een bijenhotel in mijn tuin te maken, vroeg 
ik me af of bovenstaande niet te combineren was: een bijenhotel voor solitaire 
én kolonievormende hommels. De oplossing lag voor de hand: 

Aardhommels gebruiken graag oude muizennesten, wat betekent dat de 
“fundering” voor een insectenhotel kan gebruikt worden voor een hommelko-
lonie. Ik had nog enkele planken van 15 cm breed liggen evenals een grote 
betonbouwsteen. Die betonsteen kon ik gebruiken als basis: gewoon de 2 
planken aan de zijkant bevestigen en bovenaan nog een extra plankje: daar-
door had ik een framewerk van anderhalve meter hoog en 30 cm breed. De 
betonsteen heeft 2 grote gaten: ideaal om er een oud mussennest in te ste-
ken. Nadat de steen ingegraven werd, moet je natuurlijk zorgen dat er nog 
een toegang tot de holtes is. Door een plankje slim te plaatsen, was ook dat 
snel opgelost. De aardhommels konden komen. 

Daarna heb ik een balk van 6cm dik in stukken van 30cm gezaagd. Door telkens 2 van deze balkjes naast el-
kaar tussen de planken te bevestigen, kon ik verschillende ‘verdiepingen’ maken. Tussen elke verdieping werd 
dan ander materiaal gebruikt: extra hout, bakstenen bevestigd met klei, holle plantenstengels,… 

Natuurlijk werden er zoveel mogelijk gaatjes geboord in het hout. In de 2 steunbalken van 6 cm heb ik gaten 
geboord: zowel in de balk aan de voorkant gericht naar het zuiden als aan de balk aan de achterkant, gericht 
naar het noorden.  

Bovenaan nog een afdakje om het geheel wat droog te houden, en de bijen kunnen komen… 

Het resultaat liet niet op zich wachten: in het vroege voorjaar kwamen er al dadelijk metselbijen. Hoewel de 
meeste insectenhotels opgesteld worden met de gaten gericht naar het zuiden, zijn in mijn hotel de gaten naar 
het noorden evenveel gevuld. De oriëntatie maakt dus wellicht niet veel uit: als de gaten maar geschikt zijn!  

Een aardhommelkoningin kwam meermaals in de ondergrondse nestruimte, zonder dat ik een handje heb 
moeten toesteken. Jammer genoeg heeft dit nest zich niet doorgezet, is de koningin ergens omgekomen? Het 
bewijst wel dat je met ondergegraven betonstenen aardhommelnesten in je tuin kunt krijgen. Proberen maar! 

Later in het jaar kwamen er nog andere insecten langs, boeiend om foto’s te nemen. Trachten te achterhalen 
welke soorten het zijn, blijkt veel moeilijker dan het maken van het insectenhotel. Maar eigenlijk is dat toch 
bijzaak niet? 

Wie plannen heeft om een insectenhotel te bouwen, wacht best niet te lang: in het voorjaar vanaf maart kan 
je de eerste gasten al verwachten. 
 

Dirk 
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BEELD IN ZWART-WIT 

Blauwe glazenmaker             
Foto: Luc De Naegel 



8 

 

AFDELINGSWERKING 

Een ultieme reddingsactie 
 

Zaterdag 22 sept hing er bij thuiskomst ’s middags een 
briefje  aan onze voordeur: “Gekwetste grote vogel aan de 
weide bij het huis van Natuurpunt gezien”. We haastten ons 
uiteraard snel richting Mosterdpot.  

Aan het weiland achter de PVT: niets te zien. Links in het 
bos: eveneens niks. Bijna aan het Mosterdpotje dan plots 

tegen de grond een vogel, 
nogal donker van kleur. Hij 
vluchtte weg met zijn redelijk 
grote vleugels over de grond 
slepend vanonder de pick-
nicktafel richting wandelpad,  
nadien verder het bos in. 
Door de cameralens duidelijk 

een roofvogel en alles duidde op een buizerd. 
Waarschijnlijk gekwetst en dus moest die kunnen 
verzorgd worden.  

Onze reflex: “Vogel in probleem? Even Vic bel-
len!” . 

Hij bleek gelukkig thuis, wel druk aan het schil-
deren, maar als groot vogelliefhebber onmiddellijk 
bereid te komen. Het dier had intussen bescher-
ming gezocht in het door jongeren gebouwde 
kamp in het bos en liet zich daar gemakkelijk van-
gen.  Het dier was niet gekwetst maar was wel fel 
vermagerd en ten einde krachten. Ziek of vergif-
tigd?? Vic bracht de buizerd weg naar een op-
vangcentrum waar de vogel ’s anderendaags he-
laas gestorven is. 
 

 

Ludo 

Tijdens de zomer waren er regelmatig 3 tot 4 
buizerds waar te nemen boven de Mosterdpot 
en ruime omgeving  – de laatste weken  slechts 
enkele waarnemingen van één buizerd  … 

Foto’s: Ludo Bakkovens 
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BELEID 

Bijenhotel voor het aardakerproject. 
 

Sinds enkele weken staat er bovenaan de Oude Waarloossteenweg, vlakbij Rooien-
berg in Duffel een knap bijenhotel te pronken.  

Een tijdje geleden schreef ik een artikel over het aardakerproject dat via de milieu-
raad opgestart kon worden in Duffel. De bermen in deze buurt zouden natuurvrien-
delijk beheerd worden: aangepaste maaidata, zodat de speciale flora zich optimaal 
kan ontwikkelen. Het bleek wel niet eenvoudig om dat ander maaischema zoals 
gewenst te realiseren: overenthousiaste aannemers en bermmaaiers, ze bestaan 
wel degelijk. 

Jammer genoeg konden we de NMBS holding niet overtuigen om ook het gazon 
tussen spoorweg en spoorweglaan op dezelfde manier te beheren. Dat neemt niet 
weg dat de andere bermen voldoende lang en interessant zijn om toch met dit pro-
ject door te gaan. 

Het was steeds de bedoeling om vlakbij een bijenhotel te plaatsen: aan de berm 
vlakbij het ziekenhuis, of dichter bij de spoorweg. Uiteindelijk is het dus ongeveer bovenaan de brug gewor-
den. Door de bloemrijke graskanten, wordt dit een perfecte aanvulling! De biodiversiteit zal er wel bij varen: 
dankjewel gemeentebestuur van Duffel! 

Dergelijke bijenhotels worden ondertussen door Natuurpunt in serie gemaakt. Hierbij wordt vooral gemikt op 
bedrijven, maar bij particulieren kunnen ze natuurlijk ook geplaatst worden. 

Meer info: www.natuurpunt.be/bijenhotels. Geïnteresseerd? Snel bestellen is de boodschap, zodat de plaatsing 
nog in het vroege voorjaar kan gebeuren. 
 

Dirk 

Bosaanplant ‘Hulstmansbos’ overtreft de verwachtingen! 

Nu het jonge ‘Hulstmansbos’ de eerste zomer heeft overleefd (gelukkig was het niet te lang te droog), bereidt 
het zich voor om in winterslaap te gaan. Volgende lente zullen we de uitval kennen en kan eventueel bijgeplant 
worden. Dan weten we wellicht ook de timing voor het tweede deelproject: de samenwerking met de dienst 
Waterbeleid (prov. Antwerpen) om bijkomende retentie te voorzien in dit gebied. Dat kan door de Hessepoel-
beek te ontdubbelen en een retentiepoel aan te leggen. Na deze graafwerken kunnen we dan in de resterende 
halve hectare in het centrale gedeelte van het Hulstmansbos zomereik aanplanten.  

Ook onze zorg om het financiële plaatje is definitief van de baan. Het resterende gat is uiteindelijk toch dichtge-
reden door een substantiële bijdrage vanwege het Kontichse gemeentebestuur. Het gezegde “beter laat dan 
nooit” was nooit beter op zijn plaats (herlees nog eens het dossier op http://www.oudespoorweg.bakkie.be/
natuurgebieden/OSB/RWZI/RWZI%20saga.html) 

We zien anderzijds ook in Kontich spontane signalen uit de bedrijfswereld. Verschillende bedrijven hebben sig-
nificant bijgedragen tot de financiering van het Hulstmansbos, waarvoor ongelofelijk veel dank! Het hoeft trou-
wens niet altijd financieel te zijn: recent kregen we een mailtje in onze box van het Tuinhoutcentrum in Kontich 
met de vraag of we iets konden doen met diverse rollen kastanje hekwerk? Deze waren nl ‘vergrijsd’ en niet 
meer aantrekkelijk voor kopers die het frisse kastanjehout prefereren (wetende dat dit na een jaar evengoed 
vergrijst...). Deze ruim 200 m hekwerkrollen werden dan ook met grote dank aanvaard en zullen ons toelaten 
de toegankelijkheid van onze reservaten nog beter in het oog te laten springen! 
 

Wim Foto’s: Peter Geschier 
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AFDELINGSWERKING 

Het einde van de Oude Spoorwegberm … is nu ook opgeknapt. 

 
U kent het verhaal: eind 2007 stelden de conservators van "de Oude 
Spoorwegberm" aan het Duffelse gemeentebestuur voor, om in de 
buurt van Notmeir iets te doen aan de historisch gegroeide en nog 
steeds groeiende sluikstorten in het natuurreservaat en aan de loka-
le waterproblematiek. Zowel schepen Hellemans als Ann Haemers en 
Tanja Wuyts van de milieudienst zagen het project meteen zitten. 
De gemeente zou de groen- en puinstorten opruimen, een houtwal 
aanleggen om toekomstig “verlies” van tuin- en ander afval door 
buurtbewoners tegen te gaan, woekerende Japanse duizendknoop 
tot 1 meter diep uitgraven en tegelijkertijd extra waterberging voor-
zien door enerzijds de bestaande gracht aan de oostelijke zijde op 
een ecologische wijze tot aan de perceelgrens te verbreden en an-
derzijds centraal in het natuurgebied twee poelen aan te leggen. 
Door de zuidzijde van elke poel een tiental meters boomvrij te ma-
ken en aan de noordzijde extra zachte oevers te voorzien, zouden 
deze poelen niet alleen de lokale waterbuffering en infiltratiemoge-
lijkheden verhogen, maar tevens bijkomend voortplantingsterrein 
opleveren voor de aanwezige amfibieënpopulatie.   

Sindsdien legden wij met alle betrokkenen een onoverzichtelijk hindernissenparcours af. De voorbereiding van 
dit natuurinrichtingsproject groeide uit tot een schoolvoorbeeld van MEFDREATIHEKS (mogelijke externe factu-
ren die roet en andere troep in het eten kunnen strooien). Gelukkig mochten wij de voorbije vijf jaar steeds re-
kenen op het onvermoeibare enthousiasme van Ann en Tanja. Telkens weer wisten zij voor elk nieuw probleem 
een oplossing te bedenken. Als conservator van het gebied en op die wijze zijdelings ook deelnemer aan hun 
denktank was het echt hartverwarmend om met hen te mogen samenwerken. 

De zone ‘Notmeir’ is het meest zuidelijk deel 
van de Oude Spoorwegberm, gelegen  op het 
grondgebied Duffel op de grens met Rumst 

Het royale wandelpad -  foto: Luc Giglot 
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AFDELINGSWERKING 

 

Het deed uiteindelijk toch enorm vreemd aan om op vrijdag 24 augustus 2012 te zien hoe een kraan de beplan-
ting van de poelzones schraapte.  Die zones hadden we met zijn viertjes een week voordien nog eens afgeba-
kend door honderden exemplaren Reuzenbalsemien uit te trekken of tot een kabouterversie te herleiden. Samen 
met de kraanman stapte ik het ganse traject nog eens af om voor elk onderdeeltje de best passende en meest 
haalbare werkwijze te bepalen. Toen ik nadien met een goed gevoel wilde vertrekken, stelde de kraanman voor 
dat ik de komende dagen ook zou langskomen om zo nodig bij te sturen als iets niet zou voldoen. Na 21 (nu ja, 
iets meer) jaren in dit leven heb ik onze bakker, kruidenier of beenhouwer dat tweede deeltje nog nooit weten 
voorstellen. Ik heb de daaropvolgende werkdagen dan ook graag zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van zijn 
vriendelijke uitnodiging. 

Een week later waren de graafwerken grotendeels voltooid. De twee nieuwe poelen en de verbrede gracht vol-
doen zeker aan onze verwachtingen. In hoeverre het waterbergingssysteem werkt wanneer na een fikse regenbui 
de terugslagklep aan de Scheibeek sluit, moeten we de komende maanden nog ervaren. Mits enig knutselwerk 
kunnen we -indien nodig- de in/uitloop van de poelen nog wel wat aanpassen. Een groot deel van de uitgegraven 
specie zorgt voor een verhoogd en verbreed wandelpad: een gewaardeerde verbetering voor de argeloze wande-
laar die toch op het gebruik van sandalen of -in iets mindere mate- naaldhakken durft rekenen. 

Enkel met het uitgraven en afvoeren van Japanse duizendknoop en met het verwijderen van de puinstrook langs-
heen de toegangsweg leek er één en ander fout gelopen. Een terreinbezoek met Ann en Tanja bevestigde mijn 
rudimentair vermoeden en leerde meteen ook dat het uiteindelijke bestek (ongeveer de vijfentwintigste versie) 
mogelijk iets te algemeen bleef over het laatst aangehaalde probleempje. Zagen de twee ambtenaren een manier 
om deze schoonheidsfoutjes alsnog te corrigeren? Voor een groot deel wel. Ann zag immers kans om de aan-
nemer spontaan een en ander verder te laten “afwerken”. Het resultaat mag alleszins gezien worden. Momenteel 
plannen we volop de tweede fase: aanplanten van scherm- en ander groen. Dat mogen we zelf organiseren.  
We informeren jullie op tijd en stond over de geplande werken. U komt toch ook? 

 

Luc 

Eén van de fraaie poelen  -  foto: Luc Giglot 
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AFDELINGSWERKING 

De BBBQ van 2012 

Begin september beleefden we weer een schitterende afdelingsbarbeque. Voor de recentere leden: de 
drie B’s in de titel zijn geen zetfout: de afkorting staat voor Berm-BBQ. Dit (bijna) jaarlijks feest werd 
(en wordt!) georganiseerd om de actieve leden van onze afdeling Oude Spoorweg de kans te geven in 
een ontspannen sfeer gezellig bij te praten. Ook deze editie werd weer een ongelooflijk succes met dit 
jaar een extra dynamiek dankzij de inzet van de Bosbiekes.  Zij hadden vastgesteld dat voor enkele 

leden de organisatie van dit feest 
eigenlijk gewoon maar een extra 
zware activiteit was en pasten dit 
“onrecht” met enkele kunstgrepen 
aan. Dit jaar geen eindeloos sleuren 
meer met tafels, stoelen, ijskasten 
en diepvriezers. Daarenboven wer-
den ook nog enkele extra feestelijke 
accenten gelegd. 

Wat al goed was, werd uiteraard niet gewijzigd: de 
keukenpieten en braadspecialisten Frank, Frederik 
en Wim zetten weer hun beste beentjes voor, de 
huisprinse(sse)n haalden weer alles uit de kast/
oven en bereidden schitterende gerechten en voor-

al overheerlijke desserten.  
Daarenboven stond het weer deze 
keer nog eens volledig aan onze zij-
de en niets stond dus een geweldige 
sfeer in de weg ! 

Peter 

Foto’s: Peter Geschier 
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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 

  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 '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 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 

  zaterdag 10 november 2012 Natuur.foto_os: Herfstwandeling in het bos van Tervuren 

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

  
zaterdag 10 en zondag 11 

november 2012 
Beheerwerken in natuurgebied de Oude Spoorwegberm:  hakhoutbe-
heer en wilgen knotten 

  

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

  zaterdag 1 december 2012 Beheerwerken in natuurgebied de 'Oude Spoorwegberm': aanplanten 

  
Vanaf 9u30 tot 17u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd). 
Afspraak: Notmeir (Duffel)  
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22 

  zondag 2 december 2012  Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema wintervogels 

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

  vrijdag 7 december 2012 Natuur.foto_os: Beoordeling van natuurfoto's 

  
Afspraak om 20u in 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parking PVT).  Einde rond 23u00. 
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, natuur.foto_os@telenet.be 

  vrijdag 14 december 2012 Kerstmarkt in de Montfortschool van Kontich Kazerne 

  
Afspraak: vanaf 16u in de St-Montfortschool (Montfortstraat, Kontich Kazerne). Einde ... 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/31 93 75 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  zaterdag 15 december 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 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 

  zondag 6 januari  2013 
Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema wintervogels of 
sporen in de sneeuw? 

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

  zaterdag 12 januari 2013 
Natuur.foto_os: winternatuurwandeling voor fotografieliefhebbers in de buurt 
(AWW bekkens) 

 
Afspraak om 8u30 aan het Mosterdpotje.  Einde rond 12u30.  
Contactpersoon: Georges De Pauw 0478/52 39 67, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

  zondag 20 januari 2013  
Natuurwandeling : vogels kijken in Zeeland. Zeeland in de winter is het 
summum van ganzen, steltlopers en wintereenden  

  

Vertrek: 7u30 – aan het plein aan de Van der Lindenlaan, hoek post te Duffel.  
Eind: rond 18u30 terug. Vervoer welllicht per autobus! Geschatte kost p.p. €15 
Inschrijven voor 20/11 (!) mailen naar: johan.giglot@deadline.be of bellen: 0479/66.77.04 (vol = vol!!) 
Picknick, verrekijker en warme winddichte kleding niet vergeten. 
Contactpersonen: Johan Giglot 0479/66 77 04 

  zaterdag 26 januari 2013 
Afdelingsdag: Wandeling, overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar; 
beelden, ... Nieuwjaarsreceptie; gezellig samenzijn en ook Algemene Vergadering 

  

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

  zondag 27 januari 2013 JNM beheerwerken in de Vuile Plas 

  

Afspraak: 10u00 aan het begin van het weggetje naar de Vuile Plas in de Aartselaarstraat (wanneer je deze straat 
volgt vanaf de Drie Eikenstraat: steeds rechtdoor blijven gaan tot de plek waar de asfaltweg naar rechts draait: daar 
is de afspraakplek, Google Maps coördinaten: 51.152804,4.420343 of om 10u10 in de Vuile Plas aan het einde van 
de asfaltweg. 
Einde voorzien om 17u. 
Meebrengen: lunchpakket, laarzen en drank. Er wordt voor wat versnaperingen tussendoor gezorgd. 
Check http://www.jnm.be/antwerpen voor updates 
Contactpersoon: Yves Pepermans, 0494/33 72 45; yvespepermans@hotmail.com 

  
van begin februari tot eind 

maart 
Paddenoverzetacties in Senthout 

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

  zondag 3 februari 2013  
Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema boomknoppen en 
silhouetten  

  
Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan  te Duffel.  Einde 16u30 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 
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Wilt u  ons sponsoren met een 
advertentie in dit tijdschrift of 
kent u iemand die dat mogelijk 
zou willen doen? 

 

Contacteer ons dan op volgend 
mailadres: 

 

natuur.oudespoorweg@telenet.be 

 

Uw steun helpt ons meer te doen 
voor  de  natuur  in  onze regio, 
alvast hartelijk dank ! 
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’t Was weer een toffe zomer in de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei! 
 

Bij de beheerwerken was er dit jaar al eens veel volk en dan weer wat minder. We proberen de arbeid niet te 
zwaar te maken. Het jonge volk mag er echt wel invliegen met kettingzagen en maaibalk, maar iedereen moet 
er plezier aan beleven. Een dikke merci voor iedereen die de voorbije maanden kwam helpen. 

Een nuttig werk was het verleggen van het wandelpad langsheen de nieuwe spoorwegberm. Dat stond  dikwijls 
onder water. Het nieuwe wandelpad loopt nu dwars door de boszone evenwijdig met het spoor. Het vroegere 
wandelpad laten we dichtgroeien. 

Het Mosterdpotje krijgt meer bekend-
heid en trekt groepen wandelaars 
aan. Na een wandeling is het aange-
naam verpozen op het terras van het 
Mosterdpotje om een leuke dag af te 
sluiten. 

De nieuwe moeraszone en het reten-
tiebekken kwamen ten volle tot leven. 

Iets minder verging het met onze 
bosmieren. Er was een gebrek aan 
zonnige dagen en verstoring door de 
spoorwegwerken. 

STUDIE 
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Intussen is het herfst en paddenstoelentijd. 

Zondag 7 oktober was er weer een familiale wandeling met start in de Stormsschranslaan. Een groep van 16 
wandelaars met kinderen ging op zoek naar de wondere wereld van de paddenstoelen.  De actie dit jaar van 
Natuurpunt is geënt op de Grootste Vliegenzwam en er is één gevonden nabij het ven: superleuk voor de kids. 

Lutgarde deelde latjes uit om de vliegenzwam te me-
ten.  Aan het ven is de juiste biotoop aanwezig door 
de symbiose met berk en dit resulteert elk jaar in de 
vondst van enkele vliegenzwammen. 

Sinds enkele weken grazen “onze” 
Aubrac-koeien weer op het retentie-
bekken aan de Goorbosbeek en ze 
moeten het daar erg naar hun zin 
hebben want, net zoals de voor-
gaande jaren werken ze sterk aan 
het nageslacht: er staat weer een 
jong kalfje mee te grazen! 

 

Ludo 

STUDIE 

Foto’s: Ludo Bakkovens 
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De Amerikaanse ribkwal: een bedreiging? 
 

Rond 1980 arriveerde een schip uit Noord-Amerika 
in de Zwarte Zee.  Het schip loosde er zijn ballast-
water dat het had ingenomen bij vertrek uit de 
Amerikaanse wateren. Meteen kwamen ook enkele 
exemplaren van de Amerikaanse ribkwal Mnemiop-
sys leidyi in de Zwarte Zee terecht. Daar vonden 
deze dieren gepast voedsel: de Zwarte Zee was 
immers rijk aan ansjovisjes en laat de Amerikaanse 
ribkwal nu net verzot zijn op de larven van deze 
vissoort. 

De Amerikaanse ribkwallen konden zich sterk ver-
menigvuldigen en vraten haast het totale ansjovis-
bestand op.  Gevolg: een enorme milieuramp, en 
een ganse economie die in elkaar stuikte. Volgens 
sommigen liep de schade in de daarop volgende 
jaren op tot 200 miljoen dollar per jaar! 

De Amerikaanse ribkwal heeft een natuurlijke vij-
and: de ribkwal Beroe ovata. Tegen het einde van 
vorige eeuw verscheen deze eveneens in de Zwarte 
Zee. De Beroe ovata kon zich daar al snel verme-
nigvuldigen door zich te goed te doen aan de Amerikaanse ribkwallen (op internet kan je op dit filmpje zien hoe 
dat in zijn werk gaat: http://www.youtube.com/watch?v=1xkNPp6mzzI&feature=related 

 Daardoor ging het aantal van deze exoten snel verminderen.  Maar daardoor daalde ook het voedselaanbod 
voor de Beroe ovata, en namen ook de aantallen 
van deze laatste snel af. Beide ribkwallen schijnen 
elkaar nu in evenwicht te houden, terwijl de oor-
spronkelijke fauna van de Zwarte Zee zich voor-
zichtig lijkt te herstellen. 

In 2007 werd de Amerikaanse ribkwal Mnemiopsys 
leidyi voor het eerst waargenomen aan de Vlaamse 
kust. Sindsdien verspreidt dit dier zich explosief in 
het zuidelijk deel van de Noordzee, in de Wadden-
zee, in de Oosterschelde en in de Grevelingen.  
Sommige wetenschappers menen dat de Ameri-
kaanse ribkwal mogelijk reeds vóór 2007 in onze 
wateren aanwezig was, maar dat zij werd verward 
met de ribkwal Bolinopsis infundibulum. Deze ge-
lijkt sterk op de Amerikaanse ribkwal en zou hier 
sinds 1992 voorkomen. 

De Amerikaanse ribkwal wordt maximaal 10 à 15 
cm hoog, en kenmerkt zich door twee lepelvormige 
zijlobben of "vleugels". Het dier is een grote consu-
ment van zoöplankton, viseitjes en larven. En daar-
van is er een ruim aanbod in de Noordzee. Als men 

beseft dat deze nieuwkomer hier geen natuurlijke vijanden heeft, wordt het probleem al snel duidelijk. Vooral 
met de ervaring van de Zwarte Zee in het achterhoofd. 

Niet te verwonderen dus, dat de Belgische en Nederlandse mariene biologen deze evolutie met argwaan opvol-
gen. In ons land zijn het vooral het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) en de Universiteit 
van Gent die hier op focussen. 

 

Jos Van Reeth 

STUDIE 

Beroe ovata                                    Foto: El blog del sepia 

Amerikaanse ribkwal                            Foto: Marco Faasse 
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BELEID 

De Oude Spoorwegberm: een groene schakel tussen Amsterdam en Parijs! 
 

Think global, act local! Deze gekende slogan verwijst naar het belang van lokale initiatieven die, als iedereen een 
beetje meedoet, hun effect niet missen op grotere schaal.   

Het natuurreservaat “de Oude Spoorwegberm” heeft dit al mee, dat het door haar langgerekte karakter een na-
tuur-o-strade vormt die natuurgebieden in de Antwerpse zuidrand (o.a. fortengordel, beekvalleien, e.d.) verbindt 
met de natuurparels van het Mechelse Rivierengebied. Stilaan is het ook haar aantrekkingskracht als wandelge-
bied aan het versterken: er gaat geen organisatie van de Turftrappers of Kleitrappers voorbij of de oude spoor-
wegberm vormt één van de centrale schakels in de uitgebreide wandeltrajecten. Ook de Landelijke Gilden doen 
maar al te graag de berm aan voor hun heksenwandeling of Halloween-activiteiten.  Recent is er dan nog een 
belangrijk deel van de bestaande Natuurpuntwandeling doorheen de berm en omgeving opgenomen in de nieuwe 
wandelbrochure van het Landschapspark Zuidrand.  

Echter, Natuurpunt staat er voor gekend om projectmatig altijd een stapje verder te denken en te gaan dan de 
‘onder de kerktoren’ mentaliteit, ook nu weer! Een (zeer) aandachtige wandelaar heeft wellicht de nieuwe rood-
wit markering opgemerkt in ons natuurreservaat. Iedereen kent die route aanduiding wellicht van één of meerde-
re zomervakanties in het buitenland, nl de GR routes, ‘Grande Randonnée’ of ‘Grote Routepaden’. Inderdaad: 
sinds juli maakt het natuurreservaat bijna integraal deel uit van de ‘GR12 variante Amsterdam-Parijs’.  

Dit initiatief is gestart op onze vraag, nu reeds ettelijke jaren geleden, waar de coördinator van de GR paden voor 
de provincie Antwerpen, de heer Ronald Rothwell, met enthousiasme op inging.  Dankzij de inspanningen van 
Ronald en verschillende van zijn GR-fanaten, krijgt de Oude Spoorwegberm nu echt een bovengrenzelijke status 
als integrale groene schakel in deze nieuwe GR12 variante.  

Het tracé is voorlopig bewegwijzerd vanaf het begin van de Oude Spoorwegberm bij Kontich tot Sint Katelijne 
Waver, maar de bedoeling is dat vanaf dit najaar tot de zomer 2013 de resterende trajecten aangevuld en be-
wegwijzerd worden, zodat een verbinding gemaakt wordt tussen de GRE2 en GR12. 

Ronald heeft bovendien van de gelegenheid gebruik gemaakt om met uitgeverij Lannoo een nieuwe dagstappers-
gids te maken. Daarin staat een luswandeling die in Duffel aan het station vertrekt en dan dit deel van de GR12 
variante erbij betrekt. Deze gids kan je kopen via de website www.groteroutepaden.be ofwel via een mail aan 
info@groteroutepaden.be . 

Je kan nu de wagen thuis laten als je wil gaan winkelen in Amsterdam of Parijs ! 
 

Wim  
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De                Krant                                                   
 

Editie 3   
Exit zomer – welkom herfst!  

De Bosbiekes hebben deze zomer gezoemd met de 
Grabbelpas in de Mosterdpot, met de Nacht van de 
Vleermuis in het park van Duffel en bij de zoals 
steeds fantastische BBBQ. Die heeft naar goede tra-
ditie het warmste seizoen weer afgesloten, een mo-

ment waarop alle actieve vrijwilligers nog eens een leuk praatje 
kunnen slaan en het buikje kunnen vullen. Een laatste gelegen-
heid (alhoewel …) voor de Bosbiekes om de handen stevig uit 
de mouwen te steken vooraleer we in winterslaap gaan. 

 

 

 
Een leuk knutselwerkje voor regen-
achtige dagen. 
 

Neem een wilde kastanje, tandenstokers en 
wat wol.  Maak wat gaatjes in de kastanje, 
prik er een tandenstoker in en draai er de 
wol rond. Als je een kruis op de spin tekent 
heb je ineens een kruisspin. 

 
 

 
 
Help dit eekhoorntje 
het eikeltje te vinden ! 

BOSBIEKESKRANT 

Foto’s van Johan Giglot (1),  Peter Geschier (2+3) en Kristel Fierens (4), 
tekeningen: Eef 

2 

3 

4 

1 
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In de herfst zie je overal paddenstoelen opduiken, vooral als het wat heeft geregend. Ken je de onder-
delen van een paddenstoel?  Kijk hieronder maar naar de grote parasolzwam, die kan tot wel 40 cm 
hoog en breed worden! 

 

BOSBIEKESKRANT 

Wist je dat … 

- Een egel wel 8700 stekels op zijn lijf kan hebben? 

- Een egel kan snuiven, knorren, fluiten, piepen, sissen en sjirpen? 

- Een egel binnen een paar uur wel tachtig regenwormen kan eten? 

- Koemelk niet geschikt is voor egels? Hij krijgt er diarree van. 

- De ademhaling van de egel tijdens de winterslaap naar een keer in de drie minuten zakt? 

- Er vroeger jacht op egels werd gemaakt omdat ze appels zouden stelen op hun rug? 

 

Hoed 

Schubben 

Steel 

Knol 

Rok 

 

Foto’s: Johan Giglot 
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CURSIEF 

Het is weer bijna tijd om aan onze gevederde vrienden te denken ! 

 

Het vogelvoederseizoen komt er weer aan. Het is echt wel de moeite waard om onze gevleugelde vrienden de 
winter door te helpen. Het hoeft zelfs niet saai te zijn.  

Rond Kerstmis versier ik mijn bomen met vetbollen en daarop een kerstmuts, de vogels storen zich er niet aan en 
komen gewoon eten.  Ik heb ook een terracotta pot met schaal gevuld met vogelzaad en noten, daarover giet ik 
vet zodat het lekker smullen is voor de vogels.  Het is zalig om te zien hoe de familie staartmees langs komt om 
hun buikje te vullen. Je kan 
lekkere smultaarten maken 
met bessen, zaden enz...  

Ik doe soms ook het zaad 
en het vet in cakevormpjes 
zodat het er nog eens mooi 
uitziet ook.  Ik doe ook al 
enkele jaren mee aan de 
maandelijkse tellingen. Je 
staat er versteld van hoe-
veel soorten je over de 
vloer krijgt als je dat no-
teert. 

Alvast veel voeder- en kijk-
plezier! 

 

Kristel 

 

 

 

 

Foto’s: Kristel Fierens 
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Foto: Peter Geschier 

Een testament voor de natuur 

Wat gebeurt als we er niet meer zijn? Wij wensen voor de generaties na ons meer en betere natuur, niet? Maar 
als je geen rechtstreekse nakomelingen hebt, wat gebeurt er dan met het huis waar je jarenlang voor hebt af-
betaald, met het spaarboekje en de kasbons? Afhankelijk van het bedrag en de verwantschap gaat tot 65% van 
de waarde van je nalatenschap naar de overheid. 

Het opnemen van een goed doel, zoals Natuurpunt, in je testament heeft een (fiscale) meerwaarde. Bij een duo
-legaat bijvoorbeeld kan een verwant meer krijgen van de nalatenschap, omdat het goede doel de successie-
rechten betaalt. En je hebt de zekerheid dat je opgebouwde vermogen gebruikt wordt voor meer natuur in ons 
land want Natuurpunt betaalt slechts 8,8% successierechten. 

Wil je ook een testament voor de natuur schrijven, of in een persoonlijk gesprek overlopen wat mogelijk is? 
Dan kan je in alle vertrouwen contact opnemen met Ward Stulens, 015-29 72 47, ward.stulens@natuurpunt.be. 

Op www.natuurpunt.be/legaten vind je een dossier met informatie over legaten, duo-legaten en het correct 
opstellen van een testament. 
 

Informatieavonden over testament 

Natuurpunt organiseert twee informatieavonden over het schrijven van een testament. Sprekers zijn Ward Stu-
lens, over Natuurpunt en waarom onze vereniging financiële middelen kan gebruiken voor de natuur in ons 
land; en Dirk Vercoutter, natuurgids bij Natuurpunt, stichter van testament.be, over de technische en juridische 
aspecten van testamenten. 

Donderdag 15 november bij Natuurpunt Limburg, kasteel van Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt 

Woensdag 21 november in het Natuurpuntsecretariaat, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 

Ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20 uur. Je kan op deze avonden jouw persoonlijke vragen onder vier ogen 
bespreken. Inschrijven is niet verplicht, maar we horen graag van je komst: Ward Stulens, 
ward.stulens@natuurpunt.be, 015-29 72 47. 
 

Salon van het Testament 

Testament.be organiseert het Salon van het Testament op maandag 5 november van 10 tot 16 uur in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel. Er zijn lezingen over het duo-legaat, nieuw samengestelde gezinnen en erfe-
nissen. Je kunt een persoonlijk en vrijblijvend gesprek hebben met een notaris of eens langskomen bij de stand 
van Natuurpunt. 

De ingang bedraagt €5, met het ticket kun je ook de overzichtstentoonstelling van Constant Permeke bezoeken. 
Meer informatie op www.salontestament.be. 

INFO 

Natuurwandeling op zondag 20 januari 2013: vogels kijken in Zeeland.  
 

Zeeland in de winter is het summum van 
ganzen, steltlopers en wintereenden, dat 
hebben we op 22 januari 2012 zelf kun-
nen vaststellen. 

Vertrek: 7u30 – aan het plein aan de Van 
der Lindenlaan, hoek post te Duffel. 

Einde: rond 18u30 terug. Vervoer wel-
licht per autobus! Geschatte kost p.p. 
€15 

Picknick, verrekijker en warme winddichte kleding niet vergeten. 

Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04 

Inschrijven voor 20/11 (!) mailen 
naar: johan.giglot@deadline.be of 
bellen: 0479/66.77.04 (vol = vol!!) 
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INFO 

Het eindejaar nadert: hoog tijd om te denken aan een nieuwe kalender om alle verjaardagen en ande-
re feesten te noteren. Uiteraard ook om alle wandelingen, cursussen, beheerwerken, … in te plannen. 
Officiële feestdagen, schoolvakanties en uurveranderingen staan er alvast al op. Er is weer ruim plaats 
om je persoonlijke info te vermelden, maar het belangrijkste is uiteraard dat je elke maand een schit-
terende natuurfoto hebt om bij weg te dromen! 

Met de aankoop voor € 10 van deze prachtige kalender steun je dan ook nog eens extra je favoriete 
natuurvereniging. 

In de komende weken komen we langs waar mogelijk, maar als je net niet thuis bent of je wilt je ka-
lender zo snel mogelijk: stuur dan een mailtje naar natuur.oudespoorweg@telenet.be of contacteer  
één van onze bestuursleden (zie volgende pagina). 

Hij is er weer: de prachtige Natuurpuntkalender ! 
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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,  
verantw. 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 
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be 
 

Johan Doms 
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester 
Rietlei 99, 2570 Duffel 
0496 32 19 34 
jdoms-pdeprey@base.be 
 

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  
gsm: 0478 52 39 67 
natuur.foto_os@telenet.be 
 

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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 Goed nieuws voor de amfibieën ten zuiden van de Nete 
 

Als onderdeel van het compensatiedossier in het verleggen van de spoorwegtalud over de Nete, heeft 
onze afdeling met Infrabel afgesproken dat enkele poelen zouden heraangelegd worden. Na een  val-
se start wegens ziekte van de kraanman, was het dinsdag 9 oktober toch zover voor de Goorbos-
beekvallei. Bij het krieken van 
de dag (prachtige uitdrukking 
toch!) kwam een rupsvoertuig 
met kraanarm aangesnord langs 
de spoorweg.   

Kraanman Jan vloog er meteen 
met volle goesting in en het 
werk vlotte goed. Op basis van 
het ontwerp dat onze amfibieën-
specialist Johan had gemaakt, 
werd een ovale poel gegraven 
met zacht glooiende bodem en 
een centraal dieper deel. 

Het tweede luik van het werkje 
bestond er in, de uitgegraven 
grond in de buurt te verwerken. 
We hebben er voor gekozen het 
bestaande dijkje van de beek te 
verbreden. Dat heeft als groot 
voordeel dat we hier voortaan 
het hele jaar door zullen kunnen 
wandelen zonder hoge laarzen. In het voorjaar en bij grote regenval schiet dit gebied namelijk vol - 
en af en toe je laarzen ook … 

Een tweede poel wordt nog uitgegraven in het gebied Mosterdpot naast de poort van AWW-bekken 
4, maar de uitvoering haalt net de deadline van dit tijdschrift niet. Volg de evolutie op onze website! 
 

Peter 

AFDELINGSWERKING 

De eerste scheppen in het licht van  de opkomende zon. 
Foto: Peter Geschier 

De nieuwe poel vanop het verbrede dijkje. 
Foto: Peter Geschier 
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FOTOCLUB 

Foto’s uit onze gebieden   

 

Luc De Naegel gaat regelmatig op de 
Oude Spoorwegberm wandelen, maar 
nooit zonder zijn fotocamera in de 
aanslag.  

Geniet mee van de prachtige libellen 
en waterjuffers die hij daar wist te 
verrassen ... 

 

Platbuik (boven) 

 

Lantaarntje (links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houtpantserjuffer (boven) 

 

Vuurjuffer (links) 


