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Foto’s/tekeningen van: Alex Moers, Dirk Costrop, Eef Hellemans, Hannes Giglot, Johan Giglot, Joke 
Delbaen, 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 
juni 2013 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be . 

 

 

Peters en meters gezocht 

Het beheer en onderhoud van on-
ze gebieden vragen veel aandacht 
dat we zorgvuldig plannen. 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 wan-
delpad, iets forsere groei van 
braam of netels, … Wil jij ons hel-
pen en die zaken signaleren? Con-
tacteer dan de conservator van het 
gebied waar je zoiets vaststelt of 
stuur een mail naar: 
natuur.oudespoorweg@telenet.be.  
 

Alvast onze hartelijke dank ! 



3 

 

VOORWOORD 

In Amsterdam zag ik onlangs de heraanleg van een 

fietspad met klinkers langs een hoofdbaan met een 

dubbele rij grote bomen. In onze steden hee� men 

blijkbaar de neiging om bij wegenwerken de bomen te 

kappen. Wat merk je in Amsterdam: de boomstam-

men worden omwikkeld tegen ongewenste beschadi-

gingen door het zware werfmaterieel. That’s the spi-

rit: niet kappen maar koesteren! 

En toch: voor wie in Waarloos langs de Grote Steen-

weg passeert: op een hoek is er een huis gesloopt, 

wellicht voor een nieuwbouw, maar de majestueuze 

boom op de hoek is gelukkig blijven staan. Zo hoort 

het! 

Indien jullie nog geslaagde voorbeelden weten van 

respectvol omgaan met de natuur waar dan ook in 

onze mooie wereld, mag je er al)jd een foto van door-

sturen naar onze redac)e voor een volgend )jdschri�. 

Ik kijk ernaar uit. 

Respect voor de natuur is voor Natuurpunters wellicht 

vrij logisch. Maar je moet al erg nega)ef ingesteld zijn 

om volgend filmpje niet prach)g te vinden, hier wordt 

je echt goedgemutst van:  

Nature is amazing - BBC (jónsi - Go Do) 

h3p://www.youtube.com/watch?v=eLPnecN7lJo 

 

En ondertussen zal die lange winter wel afgelopen zijn 

zeker? Dus allemaal naar buiten en genieten maar van 

de lentekriebels. 

 

Dirk 

Beste natuurpunters, 

Respect, daar wou ik het in dit voorwoord even over 

hebben. Eigenaardig genoeg komt dit begrip meestal 

ter sprake wanneer een gebrek eraan wordt vastge-

steld. Al snel leidt dit tot discussies, merkbaar onge-

noegen, hoogoplopende ruzies, ergernis en zelfs er-

gens een opgestoken middenvinger. 

Nochtans zou de wereld er veel beter uitzien als ieder 

wat meer respect had voor elkaar, voor andersgezin-

den, andersdenkenden, andere bevolkingsgroepen… 

Maar dit stukje gaat verder dan alleen maar respect 

voor elkaar: het gaat ook over respect voor materiële 

dingen, voor dieren of voor natuur in het algemeen.  

Overtuigde natuurlie?ebbers zien geregeld gedrag 

dat hen tegen de borst stuit. 

Wie hee� nog niemand ‘nonchalant’ blikjes of verpak-

kingen zien wegwerpen? Of hondenlie?ebbers die 

hun hond vrij door natuurgebieden laten lopen - de 

klassieke zinsnede ‘hij doet niets hoor …’ gaat zeker 

niet op voor het verstoorde dierenleven en het is nog 

maar te hopen dat de loslopende hond niet bijt! 

Hoe daarmee omgaan? Negeren, of toch de confron-

ta)e aangaan, met kans op discussies of zelfs scheld-

par)jen terug? Het blij� balanceren op een dunne 

koord. Toch denk ik dat we er kunnen komen met wat 

goeie wil. Een complimentje aan een wandelaar met 

zijn hond aan de leiband kan wonderen doen… 

Of kijk maar eens naar onderstaande foto van auto-

snelweg A58 in Nederland. Ik zie dit nog niet zo snel 

gebeuren bij ons. Maar als men elders de boom kan 

laten staan, moet het bij ons ook kunnen: het tech-

nisch bewijs is geleverd.  
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AFDELINGSWERKING 

Zeelandtocht 20/01/2013 
 

Als er één ding vast staat, is het wel dat 

Zeeland telkens weer vol verrassingen zit. 

Getuige is een bus met een ronduit fantas)-

sche chauffeur en vol enthousiaste voge-

laars van zowel Natuurpunt Oude Spoorweg 

als Natuurpunt De Wielewaal (een unieke 

samenwerking!). De dag dat prinses Mathil-

de 40 werd, was een dag waarop wind, 

sneeuw en ijs door merg en been sneden, 

maar ook een dag met prach)ge taferelen. 

Alvast een eerste dankwoordje voor eenie-

ders discipline. Ondanks het vroege uur te-

kenden alle deelnemers )jdig paraat om in 

het donker met pak en zak de bus op te 

Omwille van de vele dicht gesneeuwde polders en 

bevroren riviertjes, werd de focus van de Zeeland-

tocht vooral op zogenaamde buitendijkse gebieden 

en grotere waterpar)jen gelegd. Langsheen de wijn-

gaard van Wissenkerke rich)ng Veerse Gat dan maar, 

de smalle scheidingsstrook tussen de Noordzee en 

het Veerse Meer. Geen duikers op het meer, wel ge-

oorde futen, krakeenden, slobeenden en – opnieuw – 

middelste zaagbekken. Zowat de strengste koude van 

de dag werd opgetekend op de brug die oversteek 

gee� naar de zee. Sensa)e voor de speelvogels: 

sneeuwballengevecht op het strand. 

Vervolgens werden de polders van Haamstede door-

kruist om grote groepen ganzen op te sporen. Dwerg-

gans, blauwe kiekendief noch zwaan wilden zich to-

nen, maar slechtvalk, ruigpootbuizerd (voor enkelen) 

en drie reeën dan weer wel. Grote kers op de taart 

was echter de velduil die eerst even naast de bus 

kwam vliegen en zich vervolgens ervoor kwam poste-

ren. Prach)g beest! 
Foto: Hannes Giglot 

Velduil     Foto: Johan Giglot 

Foto: Peter Geschier 

stappen … om geen anderhalf uur later in het 

eerste daglicht aan de Oosterschelde 4 B� 

tegenwind te trotseren. De score: rotganzen, 

smienten, tureluurs, bonte strandlopers en 

enkele honderden scholeksters. Het Veerse 

Meer, aan de andere kant van de Zandkreek-

sluis, gaf nog brilduikers, futen en middelste 

zaagbekken mee. Tijd om Noord Beveland te 

verkennen. De groep van 800 rietganzen 

twee dagen voordien, bleek afgezwakt tot 

zo’n 20 en de brandganzen waren opgescho-

ven en zaten in elkaar gedoken tegen de kou. 

De nogal lege polders gaven echter een grote 

verrassing prijs. De eerste mooie waarne-

ming werd – zeer toepasselijk – een sneeuw-

gans die prach)g langsheen de bus vloog. 
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AFDELINGSWERKING 

pieper werd vanuit de taverne nog gespot, naast 

wulp, tureluur en zilverplevier. 

De namiddag betekende dan ook een stuk minder 

wat betre� waarnemingen, maar des te meer wat 

betre� beleving. Zwanen in de sneeuw vinden? 

No way! Wel vijf lepelaars die opeengepakt ston-

den in een klein slootje met veel vraagtekens in 

het hoofd: “waarom zijn we nu weer niet naar 

Afrika gegaan?” Een watersnip schiet weg, een 

groene specht duikt in het wit. 

Brouwersdam dan maar. Ondanks beperkt zicht 

en sneeuw in het gezicht, hier toch mooi kuifdui-

ker, grijze zeehond en paarse strandloper. De 

nieuwsgierige steenlopers die tot op vijf meter 

naderen, blijven een leuke a3rac)e. Enig speur-

werk leverde verder roodkeelduiker, brilduiker en 

zwarte zee-eend op. Helaas en in tegenstrijdigheid 

De klim op de Plompe Toren met twee zilver-

plevieren aan zijn voet, was een mooi recrea-

)ef koudemoment. Ook hier was weinig bewe-

ging te bespeuren, op de vlucht van enkele 

honderden smienten na – veruit vogel num-

mer één in kwan)teit. Even een extra omme-

tje onthulde nog enkele mooie groepen brand- 

en rotganzen met op geen 50 meter afstand 

een prima blik op de wit geflankeerde zwarte 

rotgans, een zeldzame ondersoort. 

En toen stond de warme soep van de Heeren-

keet ons op te wachten, een wat bizar aanbod 

van hetzij Zeeuwse vissoep, Mediterrane vis-

soep of gegra)neerde uiensoep met bier. Bij-

tanken bleek een goede zaak, want tegelijker-

)jd brak de eerste sneeuwbui door, wat ook 

de zichtbaarheid meteen halveerde. De oever-

Een heleboel verkleumde vogelkijkers            Foto: Peter Geschier 

Vijf verkleumde lepelaars    Foto: Johan Giglot 

Zeeuws prachtstrand              Foto: Alex Moers 

met het weer geen IJseend. Zilverplevieren, 

Rosse gru3o, Kanoet, Bonte en Drieteenstrand-

loper kwamen erbij. En dan werd het )jd om 

zelf strandloper te spelen – of ijsbeer. Oosten-

wind in het aangezicht, snijdende sneeuw in de 

ogen: een dodelijke cocktail voor de zeekoet 

die in de duinen was gevlogen. Maar een enig 

schouwspel: zandtekeningen, bleek een stukje 

unieke Zeeuwse pracht. 

Toen vonden de weergoden het s)laan welle-

tjes. De vele ganzen in de polders van Goede-

reede (grauw-, brand- en kol-) zaten volledig 

ineengedoken ter bescherming tegen de gena-

deloze koude. Een eenzame Houtsnip liet zich 

nog opschrikken, maar een steeds wi3er en 

gladder wegdek dwong de bus rechtsomkeert 

te maken rich)ng Duffel.  
 

Moe maar voldaan: Zeeland, bedankt! 
 

Johan Giglot 
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Inventarisa#e van de voorjaarsflora van de Heilige Geestbossen en het Hakkeltje op 1 april. 

Voorzich)g, nog verstopt in het bladerdek, wacht in dit bos 

nog zoveel meer flora op de lente. Muskuskruid , Grote 

muur, Gele dovenetel, Bosandoorn, Valeriaan . . . . Met 

veel verwondering keken we naar dit prille plantenleven. 

Bij het verlaten van het bos schoot een haas weg. Volgens 

één van onze wandelaars kon het wel eens de paashaas 

zijn geweest. 

In het Hakkeltje stonden Bos-

anemoon en Speenkruid naast 

elkaar, prach)g in bloei. Verder 

hier niet veel voorjaarsflora. 

Was het in dit bos trouwens 

zoveel kouder dan in de Heilige 

Geestbossen? Of lag het aan 

nog maar eens een aankomen-

de vriesnacht? In ieder geval: in 

het Hakkeltje géén paashaas te 

bespeuren maar tot onze ver-

bijstering wel . . . nog sneeuw ! 

Een héél boeiende wandeling, 

vol verwach)ng op zoek naar 

de eerste voorjaarsflora  "in 

bloei", rozetjes bekijken én le-

ren herkennen welk plantje het 

is. Onze gids haalde werkelijk 

alles uit het bos wat erin zat. 

Bedankt voor deze fijne namid-

dag Johan. 

 

Linda Bruers 

Paasmaandag en nog 

steeds geen écht lente-

weer, maar toch: een 

schuchter zonnetje, zo-

waar verlegen om haar 

lange wegblijven, was van 

de par)j. We waren niet 

met veel maar wie er was, 

was heel nieuwsgierig. 

Zouden we, nu de lente zo 

op zich liet wachten, een 

"bloemeke in bloei" vin-

den? Een hele uitdaging 

maar met Johan als gids 

moest het zeker lukken . 

Op weg naar de Heilige 

Geestbossen wandelden 

we door een mooi natuur-

gebied met een heel on-

langs heraangelegd wan-

delpad, hier was duidelijk 

met veel enthousiasme 

gewerkt. Het kon toch niet anders dan dat we hier voor-

jaarsbloeiers zouden vinden: het gebied nodigde zo uit. En 

ja hoor, Speenkruid en Klein hoeQlad stonden hier "heel 

mooi in bloei"  . 

In de Heilige Geestbossen waar we ondertussen aangeko-

men waren, stond eveneens Speenkruid te pronken. Hier 

vonden we ook Bosanemoon in bloei. 

STUDIE 

Bosanemoon    Foto: Peter Geschier 

Speenkruid       Foto: Peter Geschier 
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BEELD IN ZWART-WIT 

Sneeuwpracht in de Goorbosbeekvallei       foto: Peter GeschierSneeuwpracht in de Goorbosbeekvallei       foto: Peter GeschierSneeuwpracht in de Goorbosbeekvallei       foto: Peter Geschier   
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Ingrijpende werken in de Goorbosbeekvallei 
 

Wat is er leuker dan een droom verwezenlijkt te 

zien worden?  Ruim twee jaar geleden namen we 

contact op met de dienst Waterbeleid van de pro-

vincie om onze plannen uiteen te ze3en over 

aanpassingen aan de Goorbosbeek. Het ging over 

ons idee de beek wat te hermeanderen, oevers af 

te schuinen en het weghalen van de foeilelijke 

rioolbuis aan de samenvloeiing van Goorbosbeek 

en Bemortelloop. Dit laatste met in het achter-

hoofd dat er vlak langs een trage weg zou komen, 

nog zo’n project dat zijn )jd nodig hee� (maar er 

nu wel zit aan te komen!) 

De gesprekken die we toen hadden waren erg 

posi)ef: de dienst zag dat onze voorstellen hele-

maal in overeenstemming waren met hun ideeën, 

er moest dus alleen gewacht worden op het in-

plannen en het zoeken naar een budget.  Zoals 

iedereen weet, is geduld een schone zaak en 

doet het enorm deugd wanneer dat beloond 

wordt! Toen we begin dit jaar vernamen dat 

het project kon uitgevoerd worden, waren de 

vreugdekreten niet van de lucht… 

Op een frisse ochtend half februari kwam een 

vrachtwagen een zware kraan afze3en om de 

eerste fase aan te va3en: het weghalen van de 

rioolbuis. Het was behoorlijk indrukwekkend te 

zien hoe een kraanman met zo’n machine kan 

werken: de drie elementen van de buis werden 

één voor één weggehaald en op de vrachtwa-

gen gezet voor afvoer. Daarna kon het andere 

werk beginnen: het verbreden van de monding 

van de twee beken en het afschuinen van de 

oevers.  

De volgende dag werd verder gewerkt aan de 

afschuining met een verrassing. Het bleek im-

mers dat de vorige dag een bom uit W.O.I was 

bovengehaald. Dat was even schrikken! Het 

tuig werd de volgende dag weggehaald door 

de dienst DOVO. Het fort van Duffel ligt niet 

voor niets net aan de andere kant van de 

spoorweg! 

Gelukkig was dit het enige onverwachte feno-

meen: de rest van de werken verliep volgens 

plan en we kijken nu uit naar wat de natuur zal 

doen. Eerst en vooral de begroeiing van de nu 

wel erg kale oevers, maar vooral de werking 

van de beken in het nieuwe tracé. Spannend ! 
 

Peter 

AFDELINGSWERKING 

Situa&e mét buis    Foto: Peter Geschier 

Situa&e zonder buis    Foto: Peter Geschier 

De nieuwe samenvloeiing     Foto: Peter Geschier 
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AFDELINGSWERKING 

Onze renova#eprojecten gaan door ! 
 

We hebben alweer plannen voor verbeteringswerken aan onze gebouwen. De houtopslagplaats aan het Mosterdpotje 

is de voorbije jaren “organisch” ontstaan en groeide steeds maar aan. Maar een goede organisa)e en opvolging voor 

het drogen van het hout voor de 4 kachels in het Mosterdpotje dringt zich op. Nu dwingt de nakende aanleg van een 

IBA (individuele behandeling afvalwater) ons de houtstapel te verplaatsen. We plannen een overdekte houtopslagplaats 

naast de bergplaats en gezien het dak 

van de bergplaats niet meer waterdicht 

is, vernieuwen we dat ook meteen. Weg 

die golfplaten uit eterniet ! 

Onze vrijwilliger Jos was zo a3ent om te 

bekomen dat er bij de stripping van het 

huis van zijn buren een voldoende aan-

tal dakpannen beschikbaar kwamen.  

In een eerste fase haalden Jos en familie 

de pannen van het dak. Daarna brach-

ten Eef, Gilbert, Jos en Ludo ze op de 

begane grond en in een volgende fase 

werden ze door Dirk en kompanen ver-

voerd naar het Mosterdpotje. Uiteinde-

lijk zullen, terwijl dit )jdschri� wordt 

gedrukt, de verbouwingen onder leiding 

van Jos plaatsvinden. Bedankt Jos! 

 

Ludo 

Tijdelijke toegang tot bos kant Sint-Katelijne-Waver verzekerd.  
 

Na de werken in de Goorbosbeekvallei was het ui-

teraard onmogelijk om nog van bos 2 naar bos 3 te 

gaan - tenzij je over lieslaarzen beschikte :). Vermits 

de nieuwe bruggen pas mogen gelegd worden wan-

neer de bouwvergunningen in orde zijn, moesten 

we een alterna)ef uitwerken. Gelukkig hebben we 

in de afdeling twee mannen die sterk zijn in werken 

met hout (denk maar aan het opknappen van het 

koetshuis): Johan VDE en Luc. Op een paar uurtjes 

werden dus met recupera)emateriaal twee brug-

genhoofden en een prachtbrug gefabriceerd.  

Op te merken valt nog, dat deze noodbrug van 4 me-

ter lengte nadien opnieuw inzetbaar zal zijn ergens 

anders in onze gebieden. 

 

Foto’s: Peter Geschier 

Foto: Ludo Bakkovens 
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Vrijdagavond 5 april, 18u, de 

Bosbiekes staan paraat bij de 

Bib. Ze gaan een spannende 

avond tegemoet. Alle materiaal 

wordt uit de auto's geladen en 

in verschillende keren naar bo-

ven gedragen. Schotels, bor-

den, glazen, hapjes, hoge ta-

fels, tafellakens. Gelukkig is er 

nog meer dan )jd genoeg.  

De bloemist is boven al volop 

bezig een mooie bloemenboog 

te maken bij de ingang van de 

Beethovenzaal. De prach)ge 

rode rozen en de groene guirlandes zijn een lust voor het oog. Als finishing 

touch komt daar nog de vlag van Natuurpunt bij.  

Het koppel tangodansers is ook al gearriveerd. Ze zullen )jdens de avond een 

voorstelling ten beste geven die helemaal in lijn ligt van het thema. De geluids-

installa)e wordt getest, de schotels en borden in de keuken uitgestald. Hier en 

daar speldt er iemand zijn papieren anjer al op. In de keuken heerst een be-

drijvige gezelligheid. Iedereen hee� zijn handen vol. De eerste reeks hapjes is 

al gauw afgewerkt. Alles ziet er schi3erend uit. Dan komt ook Joeri Cortens 

binnen. Hij zal de lezing verzorgen. Alles is nu gereed om er een geslaagde 

avond van te maken. Een gevoel van gespannen afwach)ng hangt in de lucht. 

Alles moet tot in detail verzorgd zijn, zodat de gasten straks meer dan tevre-

den naar huis kunnen gaan. 

 

Eef 

AFDELINGSWERKING 

Een geweldige avond: Flirten in het Groen bij Natuurpunt Oude Spoorweg ! 

Al maanden was er aan gewerkt: de Bosbiekes wil-

den van deze avond absoluut een trendse3er maken. 

Het thema was bekend: Joeri Cortens werkte aan een 

avondvullende sketch over verleidingsstrategieën in 

de natuur en hij was graag bereid onze afdeling de 

primeur te geven. De volgende stap was een zaal te 

zoeken die groot genoeg was om het aantal mensen 

dat hen voor ogen stond te kunnen verwelkomen. En 

dan begon de echte brainstorming nog maar: waar-

mee gaan we onze gasten verwennen? Ideeën wer-

den geboren, afgewogen en vrijwel allemaal weer-

houden. Met de inzet van de ploeg Bosbiekes en en-

kele extra opgetrommelde vrijwilligers werden alle 

hindernissen opgeruimd en raakte alles klaar voor de 

grote avond. 
 

Peter 

Bloemist Jan Heyninck legt de laatste hand aan de fraaie  

bloemenboog (zie ook voorpagina).          Foto: Eef Hellemans 

De keuken draait op volle toeren          Foto: Ludo Bakkovens 

Eén van de heerlijke hapjes  

Foto: Eef Hellemans 
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AFDELINGSWERKING 

De kille lentedagen die ons tot nog toe 

te beurt vielen, deden velen hunkeren 

naar lentekriebels. Niet minder dan 67 

mensen kwamen dan ook wat graag 

afgezakt naar de Beethovenzaal in de 

bibliotheek van Duffel waar hen een 

hartverwarmende avond wach3e. De 

rode loper bij de ingang, de fraaie 

bloemenwand en een zelf gemaakte 

rode anjer voor elke deelnemer zorg-

den meteen voor een feestelijke toets. 

Zowel Kon)ch als Duffel waren stevig 

vertegenwoordigd, maar ook Sint-

Katelijne-Waver en de wijdere omge-

ving waren present op Joeri Cortens’ 

nieuwe programma “Flirten in het 

groen”. 

In zijn gekende inspirerende s)jl en 

met een knipoog bracht hij ons in ver-

voering met de vernu�ige verleidings-

strategieën in de natuur. De stap naar 

de menselijke flirt is niet zo verschrik-

kelijk veraf. Joeri bracht dit dan ook 

grappig in beeld en zong voor ons een 

paar toepasselijke liedjes als een echte 

troubadour.  

Joeri bracht toepasselijke liedjes van Jan De Wilde, 

Guido Belcanto en Kommil Foo.      Foto: Peter Geschier 

Elke gelijkenis met bestaande personen of 

situa&es is niet toevallig.   Foto: Peter Geschier 
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AFDELINGSWERKING 

Collega Hans Vermeulen met zijn 

vrouw Katarina demonstreerden dan 

weer met verve de verleidingsdansen 

bij uitstek, Tango en Milonga.  

Maar er was heel wat meer te bele-

ven die avond. Bij een keure van de 

heerlijkste hapjes en lekkere glaasjes 

konden de deelnemers wat bij keuve-

len en socialiseren. Zowel vóór de 

lezing als )jdens de pauze werden de 

bezoekers verwend door de Bos-

biekes, het intussen bekend zorgend 

en crea)ef gezicht van onze afdeling. 

De culinaire crea)es werden met veel 

zin voor afwerking aangeboden.  

Als kers op de taart voor Natuurpunt 

kregen we er die avond ook nog eens 

4 nieuwe leden bij ! 

 

Wij kijken met veel plezier en fierheid 

terug op deze geslaagde avond en zijn 

bijzonder dankbaar om de kosteloze 

inzet van: 

-de spreker: Joeri Cortens  

-het danspaar: Hans en Katarina Ver-

meulen  

-de bloembinder: Jan Heyninck  

-de catering: De Bosbiekes  
 

Marleen 

Joeri observeerde sedert zijn prille jeugdjaren het gedrag van vogels en dus ook 

hun liefdesleven.  Hij verraste ons regelma&g met een “wist-je-datje”: 

• de hofmakerij van futen een heus ballet op het water is? 

• dat het mannetje winterkoning 5 tot 7 nesten maakt voor het kieskeurige 

vrouwtje in de hoop dat er toch minstens eentje haar bevalt? 

• sommige eens gevormde vogelpaartjes zoals gans en zwaan elkaar levenslang 

trouw blijven? 

• de tortelduif symbool staat voor de liefde omdat deze vogels mekaar zo aan-

doenlijk kunnen lie:ozen? 

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 

Joeri bracht toepasselijke liedjes van Jan De Wilde, 

Guido Belcanto en Kommil Foo.      Foto: Peter Geschier 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  zondag 5 mei 2013  
Natuurwandeling over de bermen van de AWW : thema ethymologie (= vanwaar komen de 

namen van planten en dieren) 

  
Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan  te Duffel.  Einde 16.30 

Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 

  zondag 5 mei 2013  
Natuur.Trefnamiddag: voor ieder wie er zin in hee�: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje 

voor een babbel en of een drankje 

  
Afspraak : van 16u30  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 

Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

  zaterdag 11 mei 2013 Promo#estand in Kon#ch Kazerne 

  
Vanaf 10u tot omstreeks 17u in Kon)ch Kazerne 

Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  zondag 12 mei 2013 
Natuur.foto_os: lentewandeling door de Kalmthoutse heide: landschapsfoto's en andere 

mooie  natuurmomenten voor alle fotografen in spe 

  
Afspraak om 13u00 aan de oprit E19 te Rumst. Aan bezoekerscentrum de Vroente om 13u 45. Einde rond 17u ter plaatse.  

Contactpersoon: Georges De Pauw 0472/48 33 81, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

  dinsdag 14 mei 2013 
Inventarisa#e flora van het nieuwe reten#ebekken aan de Babbelkroonbeek 

(kapellekensbos) 

  

Afspraak : om 19u30 aan einde Mon[ortstraat te Kon)ch-Kazerne  Einde als het donker wordt.  

Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn steeds 

nu\g om mee te brengen. 

Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  zondag 26 mei 2013 Promo#estand op de Dag van het Park 

  
Vanaf 10u tot omstreeks 17u in het Muggenbergpark, vlakbij kasteel Ter Elst in Duffel 

Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  dinsdag 28 mei 2013 
Inventarisa#e flora van het nieuwe reten#ebekken aan de Babbelkroonbeek 

(kapellekensbos) 

  

Afspraak : om 19u30 aan einde Mon[ortstraat te Kon)ch-Kazerne.  Einde als het donker wordt.  

Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn steeds 

nu\g om mee te brengen. 

Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  zondag 2 juni 2013 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema bloeiende bermen 

  
Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan  te Duffel.  Einde 16u30 

Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88  

  zondag 2 juni 2013 
Natuur.Trefnamiddag: voor ieder wie er zin in hee�: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje 

voor een babbel en of een drankje 

  
Afspraak : van 16u30  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 

Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

  maandag 3 juni 2013 Inventarisa#e van de flora van bermen aan Rooienberg te Duffel 

  

Afspraak : 19u30 aan brug van de Spoorweglaan (kant ziekenhuis). Einde als het donker wordt.  

Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn steeds 

nu\g om mee te brengen. 

Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  maandag 10 juni 2013 Inventarisa#e van de flora van bermen aan Rooienberg te Duffel 

  

Afspraak : 19u30 aan brug van de Spoorweglaan (kant ziekenhuis).  Einde als het donker wordt.  

Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn steeds 

nu\g om mee te brengen. 

Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  zondag 16 juni 2013 
Natuurwandeling over de bermen van de AWW2: thema zomerbloeiers: een volledige dag 

rond deze interessante plas 

  

Afspraak : om 9u30 aan de Duffelsluizen, Binnenweg Duffel aan de ingang AWW.  Einde 16.30 

Picnic niet vergeten 

Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88  
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ACTIVITEITENKALENDER 

  maandag 17 juni 2013 Inventarisa#e van de flora van ven en nieuwe poel in de Mosterdpot  

  

Afspraak : om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde als het donker 

wordt.  

Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn 

steeds nu\g om mee te brengen. 

Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  zaterdag 29 juni 2013 Algemene quiz voor iedereen! Teams van (maximaal) 5 personen gezocht 

  
Afspraak: aanvang 20u00 in de bovenzaal van het Gildenhuis (Sta)onsstraat 1 te Duffel) 

Contactpersoon: Kjell Bakkovens  0498/30 10 04 

  zaterdag 29 +zondag 30 juni  Beheerwerken in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' :  maaibeheer 

  

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan al)jd. Het kan wel nu\g zijn om Luc of Wim vooraf te contacte-

ren, om de werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken). 

Afspraak zaterdag: ingang natuurgebied aan Wildemansstraat te  Kon)ch-Waarloos 

Afspraak zondag: ingang natuurgebied aan Beekboshoek 69 te Kon)ch-Waarloos 

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

  zaterdag 6 juli 2013 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 Mechelbaan te Duffel).  Laarzen niet vergeten! Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken-  

en eerder vertrekken kan al)jd) 

Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76 

  zondag 7 juli 2013 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema zomerbloeiers 

  
Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan  te Duffel.  Einde 16.30 

Contactpersonen: Marleen Van Puyvelde en Peter Geschier 0477/69 96 76 

  zondag 7 juli 2013 
Natuur.Trefnamiddag: voor ieder wie er zin in hee�: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje 

voor een babbel en of een drankje 

  
Afspraak : van 16u30  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 

Contactpersoon:  Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 

  zaterdag 13 juli 2013 Natuur.foto_os: wandeling langs de kleipu3en van Niel voor alle natuurfotografen in spe 

  
Afspraak om 8u30 aan de oprit E19 te Rumst. Einde rond 12u ter plaatse.  

Contactpersoon: Georges De Pauw 0472/48 33 81, mail:  natuur.foto_os@telenet.be 

  zaterdag 13 juli 2013 Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer reten)ebekken 

  
Afspraak om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 13u 

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

  
zaterdag 20 + zondag 21 juli 

2013  
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 al)jd). Laarzen zijn meestal nu\g. 

Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms, 0496/32 19 34 

  zaterdag 3 augustus 2013 
Minicursus gebruik beheermateriaal: veilig werken met bosmaaier, motorzaag, maaibalk en 

tractor vormt hierna geen probleem meer... 

  
Vanaf 14 tot 16u.  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT) 

Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms,  0496/32 19 34 

  zondag 4 augustus 2013 Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: vlinders en insecten 

  
Afspraak : om 14 aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan  te Duffel.  Einde 16.30 

Contactpersonen: Marleen van Puyvelde 0486/41 36 58 en Peter Geschier 0477/69 96 76 

  zondag 4 augustus 2013 
Natuur.Trefnamiddag:  voor ieder wie er zin in hee�: bijeenkomst aan en in het Mosterdpotje 

voor een babbel en of een drankje 

  
Afspraak : van 16u30  aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).  Einde rond 18u. 

Contactpersoon: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 



16 

 

Nieuwe vakan#ewoning in Neeroeteren (Limburg) te huur 
Bij Natuurpark Hoge Kempen en Natuurinrich)ngsproject Bergerven, in  

familieverblijfpark met openluchtzwembad (juli en augustus), cafetaria 

met Vlaamse keuken. Vlakbij fietsroutenetwerk, paardrijden, forelvijvers,      

Adventurepark, zwemvijver, watersport, wandelen in natuurpark, aqua-

droom, Maasmechelen Village, Railbike, de stad Maaseik, enz. .. 

Woning tot 6 personen. Volledig ingericht met open keuken, badkamer 

met lavabo & douche, aparte wc, TV + DVD, 1 slaapkamer met 1 stapel-

bed en eenpersoonsbed, 1 slaapkamer met 2-persoonsbed, living: 1 zetel-

bed voor 1 of 2 personen, mooi overdekt terras met 6 tuinstoelen, tafel 

en BBQ +apart zonneterras. 

Eindschoonmaak en alle kosten inbegrepen in 

de huurprijs. Inlich)ngen  en  boekingen:  Johan  

Hauquier  015/32 19 72  of   een  mail  sturen  

naar  johan@hauquier.be 
 

Natuurpuntleden 10% kor#ng! 
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STUDIE 

De volgende dag hoor ik geschuifel als ik in de buurt kom. 

Als ik de deken op)l, gaan de hakkels (nvdr: klauwen) over-

eind. Oef. Dat ziet er goed uit. Ze spoot groen (nvdr: kleur 

van de uitwerpselen) dus mevrouw hee� honger. De kwar-

telborst als voedsel is onaangeroerd. Ik had niet anders 

verwacht, maar het was het proberen waard. Tijd voor een 

evalua)e. 

De valk hee� honger maar het gaat nog enkele dagen du-

ren voor ze van mij eten aanvaardt. Ze hee� nog reserves 

en ziet er alert uit. Haar verenkleed is verwaaid, wat me 

niet aanstaat, maar verder geen probleem vormt.  

De voorste handpen is geraakt en wat uitgerafeld op de 

Spannende ontmoe#ng met een prachtvogel 

Donderdagnamiddag, een helse periode op het werk kreeg 

weer eens een hoogtepunt. Midden in het geraas een tele-

foontje: ‘Een buizerd is in een draad gevlogen’. Wat doe je 

dan? Alles even laten voor wat het is, je zet de )jd s)l 

(denk je toch) en dan ben je weg natuurlijk. 

Op de plek des onheils aangekomen: een roofvogel was in 

een ballenvanger gevlogen achter een doel, grenzend aan 

een open plek. Waarschijnlijk had hij )jdens de jacht het 

net niet gezien. De melder vertelt dat de vogel een hele 

)jd hee� vastgezeten alvorens hij haar bevrijdde. De 

‘buizerd’ zit verkrampt op de grond en blijkt een slechtvalk 

te zijn. Dan slaat je hart even over. De valk was totaal ver-

lamd van de stress: gewoon op te rapen. Het is een slecht-

valkwijbe, één maal gemuit (nvdr.: muiten = ruien van de 

veren) maar het verenkleed is nog duidelijk zichtbaar in de 

dekveren. De staart is nog niet helemaal uitgemuit. Twee 

joekels van ringen aan de poten: een blauwe/rode voor 

langeafstandswaarneming en een bronskleurige waarop 

‘Helsinki’ en ‘Finland’ staat te lezen.  

Haar stevige poten waren verkrampt en ik kon niet uitma-

ken of ze verdikt waren. Haar bek was perfect: sterk en de 

valkentanden ‘geslepen’. Een jonge, ervaren, succesvolle 

jager: respect! 

Fins maar toch geen Calidus (nvdr: F.p. calidus is de Scandi-

navische ondersoort die typisch wat groter en bleker is). Ze 

was stevig gebouwd en het borstbeen was nauwelijks voel-

baar. Hoewel ze me duidelijk niet vertrouwde, gedroeg ze 

zich merkwaardig rus)g. Wat een verschil met onze in ge-

vangenschap geboren vogels. Ik heb ze geen enkele keer 

gehoord. Met uitzondering van een enkele keer gesis toen 

ik ze even stoorde om te controleren of ze OK was. 

Opgewonden heb ik de vogel veilig opgeborgen en thuisge-

komen haar warm en donker weggezet. Ze ligt nog wel ver-

krampt. ’s Avonds staat ze recht maar is ze duidelijk nog 

versu�.  

Foto: Dirk Costrop 
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STUDIE 

 punten. S)�en? Dat vraagt )jd om de 

pennen bij elkaar te brengen, stress bij 

de valk,… 

Natuurpunt verwi\gd en Dirk komt kij-

ken. De situa)e uitgelegd, de valk beke-

ken, de slagpennen snel gepoetst en ge-

droogd. We besluiten de vogel zo snel 

mogelijk te lossen. Alles lijkt erop dat ze 

er klaar voor is, dus het hee� geen zin ze 

langer vast te houden. Dit kan alleen haar 

toestand verergeren. Het enige waar ik 

nog aan twijfel is haar kracht. Doordat ze 

zich nauwelijks verzet, gee� ze niet aan 

hoe sterk ze is. 

Even gezocht naar een geschikte plek. 

Open terrein met houtkanten en enkele 

bosjes met hoge bomen. Er staat een wa-

terzonnetje en een lichte bries. De vogel 

een laatste keer geïnspecteerd en op de 

hand gezet. Uiteraard gooi je een valk niet in de lucht! De 

valk zit wat verkrampt op de hand. Ze kijkt naar de hori-

zon. Langzaam komt ze terug tot leven. Haar ogen lijken 

energie op te slorpen die zich doorzet naar haar lichaam. 

Haar veren gaan strak en haar houding verandert van ver-

krampt naar alert. Ze knikt niet maar schat de situa)e in, 

minutenlang. 

Wij zien een 

landschap, zij 

een 

‘wind’schap. 

Net als we mijn 

fototoestel wil-

len bovenhalen besluit ze te vertrekken. Maar dan wel 

wind mee. Daar staat een draadafslui)ng, even is het 

spannend. Haar vleugels gaan zeer diep en krach)g. Ze 

wipt erover en vliegt mooi recht. 100 meter verder maakt 

ze haar bocht tegenwind, gebruikt de li� van de hoge bo-

men en s)jgt snel. Ze spuit krach)g een grote straal in 

volle vlucht. Waarschijnlijk omdat ik net vertelde dat ze 

dit zeer zelden doen. (Door reserves aan te spreken, zet 

ze vet om in energie waardoor water vrijkomt. Vandaar 

een dikke wi3e straal. Na een stresssitua)e spuiten val-

ken makkelijk een stevige straal). Een passerende kraai 

roept maar is gerust: deze valk jaagt niet. Energiek en 

krach)g maakt ze hoogte en landt uiteindelijk op een 

hoogspanningsmast. Deze mast domineert de ganse om-

geving en van hieruit ziet ze kilometers in de omtrek. Het 

zit er vol wild. Vannacht dook het kwik naar -3°. Het is 

rond de middag en veel vogels zijn aan het foerageren in 

het open terrein. Prooi zat. 10 minuten later is ze weg. 

Wat een eer om haar te mogen ontmoeten. Ik ben dank-

baar om hetgeen ik mocht ervaren. Weer heel wat ge-

leerd.  

’s Anderdaags is het mooi open en zonnig weer. We had-

den lichte nachtvorst. Een vogel uit Finland kan dat wel 

hebben. Een stevige bries, thermiek en open weer. Het zit 

de jager mee. Ze hee� ongetwijfeld al erger meegemaakt. 

Mijn zondag is goed. 

  

 
 

Let op! Indien je een roofvogel vindt, contacteer dan een 

opvangcentrum. Brasschaat hee� al heel wat ervaring met 

roofvogels. Is het een vogel van een valkenier, dan neem 

je best contact op met www.valkeniers.be. Zij waarschu-

wen alle leden per mail. 

In dit geval is de vogel niet naar een opvangcentrum ge-

bracht omdat ze geen aanwijsbare kwetsuren had. Ze is 

snel terug gelost, wat nog al)jd de beste oplossing is. 

  

Gr Valkerik 
 

Foto: Dirk Costrop 

 

Uiteraard zijn de ringgegevens van deze slechtvalk doorge-

speeld naar het Museum in Brussel dat het Belgische ring-

werk verzorgt. 

Wanneer we feedback hebben over deze vogel (waar/

wanneer geringd) komen we daar zeker nog op terug.  

Vermits deze vogel ook nog kleurringen droeg, zijn er mis-

schien nog wel extra waarnemingen van dit prachtdier. 

Kleurringen zijn immers met een verrekijker of telescoop 

prima af te lezen. 

 

Heel wat (grote) vogels dragen trouwens kleurringen. 

Neem maar eens een kijkje op de website met zeer veel 

info over vogels met kleurringen: www.cr-birding.org/ 

En vergeet ook je waarneming niet in te geven in 

www.waarnemingen.be! 

 

Dirk 

Wat een eer haar te 

mogen ontmoeten 
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STUDIE 

Zwarte populieren in de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei 
 

Een  )jd geleden vertelde Vic, de oud-conservator van de Mosterdpot, dat hij nog een fijne verrassing voor ons in pe3o 

had. Hij was namelijk al een hele )jd zwarte populieren aan het kweken en die waren zo zachtjes aan klaar om geplant te 

worden.  Of wij er een plaatsje voor hadden in onze gebieden? Uiteraard zeiden we ja, terwijl het water ons in de mond 

liep. De zwarte populier geldt ondertussen als meest bedreigde boomsoort van Europa, helemaal weggeconcurreerd door 

de cul)var variant die voor de hou3eelt werd aangeplant. Je kent die bossen wel, die op meestal voch)ge gebieden wer-

den aangeplant “netjes op een rij”: je ziet ze heel vaak wanneer je langs de Nete fietst, maar ook in de meer zompige de-

len rond weilanden. 

Het was dus met goede moed dat we voor-

eerst in de Mosterdpot een mooi plekje 

uitzochten: langs de kant van de beek aan 

het weiland waar het pas gerenoveerd 

koetshuis staat. Binnen een paar jaar gega-

randeerd een extra schi3erend zicht van 

daaruit. Omdat de boompjes voorlopig nog 

wel wat extra bescherming nodig hebben 

tegen onze stevige Aubrac-koeien, werd 

een ruime strook afgepaald en tegen mo-

gelijke konijnenvraat met kippengaas  om-

ringd. 

De tweede serie werd aangeplant in de 

Goorbosbeekvallei op de strook waarlangs 

een Trage weg zal worden aangelegd.  
 

Peter 

Natuurwandeling van de maand april: amfibieënwandeling  
 

Zondag 14u, er hebben zich heel wat geïnteresseerden verzameld voor de amfibie-

ënwandeling geleid door Johan. Het zonnetje straalt, de gevoelstemperatuur is erg 

aangenaam. Tijdens de wandeling zullen enkele fuiken, uitgezet door Bram, worden 

gecontroleerd. Maar er zal ook aandacht besteed worden aan de voorjaarsflora. 

Hoewel ze nog niet uitbundig bloeien, zijn er toch al bloemetjes te vinden, zoals 

Speenkruid en Bosanemoon. De wandeling start in het Moriaubos en loopt dan rich-

)ng poel bij het Mosterdpotje. In de fuiken worden, naast stekelbaarsjes, toch wel 

wat amfibieën gevonden: salamanders en een bruine kikker. Van legsels is echter 

nog geen sprake. Dan gaat het rich)ng Goorbos. Na een korte controle van de fuik 

die daar in “het Wiel” is uitgezet, wandelt de groep verder langs de beek naar de 

vallei verderop. Er worden twee buizerds gesignaleerd. Een dagpauwoog strijkt neer 

op een blad. De lente begint dan toch langzaam maar zeker zijn intrede te doen. De 

fuik in de laatste poel wordt 

uit het water ge)ld en ook 

daar zi3en enkele kleine en 

alpenwatersalamanders in. 

De kinderen zijn maar al te 

bereid om die aan de ande-

ren te tonen. Tevreden en 

weer wat wijzer keert de groep terug naar de Stormsschranslaan, 

waar nog snel even een nieuw lid wordt bijgemaakt. Het was een 

mooie en leerrijke wandeling en een zeer geslaagde namiddag! 

 

Eef Foto’s: Eef Hellemans 

Foto:   Peter Geschier 
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HeeK u ergens amfibieën gezien in uw woonbuurt? 

Heb je een poel of tuinvijver? Laat je 

poel of tuinvijver door ons onder-

zoeken. 

De Hylawerkgroep Beneden-Nete doet 

in de maanden maart tot juni een on-

derzoek naar de aanwezigheid van amfi-

bieën (dat zijn kikkers, padden en sala-

manders) in de regio. Het onderzoekge-

bied omvat de gemeenten Duffel, Ko-

ningshooikt, Lier, Hove, Lint, Kon)ch, 

Waarloos, Rumst (enkel omgeving Vos-

berg), Sint-Katelijne-Waver en Onze-

Lieve-Vrouw-Waver. Het onderzoek ge-

beurt door een student bachelor in de 

milieuzorg. 

Met dit onderzoek probeert de hyla-

werkgroep een gebiedsdekkende ver-

spreidingskaart te maken van de aanwe-

zigheid van de inheemse amfibieënsoorten in onze regio, 

knelpunten in verband met de trekroute (straten met veel 

paddentrek) in kaart te brengen en een vergelijking te 

maken met historische gegevens uit de jaren 90. Dit on-

derzoek levert dan hopelijk interessante gegevens op, 

waaruit adviezen kunnen geformuleerd worden aan de 

gemeentebesturen. Onze gegevens zullen ook gebruikt 

worden voor de actualisa)e van een nieuwe versprei-

dingsatlas voor Vlaanderen. 

We vragen hierbij ook jullie hulp. Je weet misschien een 

poel in de buurt liggen die wij nog niet kennen, je hebt 

misschien een tuinvijver waarvan je al dan niet weet wel-

ke amfibieën er in zi3en. Wij komen die poel of vijver 

graag analyseren.  

De beste methode om onderzoeken te doen in poelen is 

NATUURBEHEER 

fuikenonderzoek, zeker om de aanwezigheid van salaman-

ders te kennen. Dit mag je niet zomaar zelf doen, want on-

ze inheemse amfibieën zijn bij wet volledig beschermd. Je 

mag ze dus niet vangen zonder de nodige vergunning, 

maar onze onderzoekers beschikken hier wel over. De bes-

te periode om de onderzoeken uit te voeren is april-mei 

tot half juni.  

Concreet vragen we: 

- Ken je een knelpunt: bezorg ons alle beschikbare gege-

vens van paddentrek (liefst met plannetje erbij) in je straat 

- Wil je dat wij je poel/tuinvijver komen onderzoeken. 

- Ons waarnemingen door te sturen. 

Gegevens of aanvragen tot poelen- en vijveronderzoek kan 

je richten aan: 

Hylawerkgroep Beneden-Nete: Johan Assel-

berghs (projectleider), Bloemenstraat 51, 

2570 Duffel, johan.asselberghs@skynet.be; 

tel 0479 65 29 07 

ofwel Bram Brusselmans (student die onder-

zoeken uitvoert), brambrus@hotmail.com, 

tel 0494 24 27 40 

Meer info: www.natuurpunt.be/

oudespoorweg 

Eén van ons zal je contacteren voor een con-

crete afspraak om het onderzoek uit te voe-

ren. Uiteraard krijg je, indien je dat wenst, 

de resultaten van onze vondsten toegezon-

den. 

 

Johan 

Foto: Joke Delbaen 

Foto: Joke Delbaen 
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De                Krant                                                   

Editie 5   
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De maand mei is ideaal om vroege vogelserenades te beluisteren. Zet je 

wekker eens wat vroeger en je zal verbaasd staan van wat je voor moois te horen krijgt! 

Als de zon rond zes uur opkomt, kan je onder andere de volgende vogels horen zingen: 4u nachtegaal, 4u30 

veldleeuwerik, 4u45 lijster, merel, roodborst, 5u heggemus, winterkoning, 5u15 kool- en staartmees, tuinfluiter, 

5u30 pimpelmees, 5u45 tortel- en houtduif, groene specht, 6u spreeuw, gaai, grote bonte specht, 6u15 groen-

ling. Genieten maar!  

 

 

Als 't eerste zonnestraaltje ons huisje binnenschiet, begint het nachtegaaltje zijn nooit vol-

tooide lied. O nachtegaaltje, nachtegaaltje, kom zing maar dapper voort. En sche?er luid uw 

wondertaaltje, tot iedereen het hoort. 

 

 

 

Knutselen: pennenhouder: 

Benodigdheden: 2 A4-bladen, schaar, zwarte s)�, kleurtjes, WC-rolletje, kleeQand, 1 ei 

Werkwijze: 1) teken 5 keer de omtrek van je hand op het papier 

2) knip de handen uit 

3) kleur de handen in en teken op 2 ervan een oog en een snavel 

4) kleef de vogelhoofden bovenaan, links en rechts, op het rolletje; kleef onderaan 2 

voeten, kleef achteraan een staart, kleef vooraan een halve eierschaal 

5) stop je schrijfgerei in het rolletje en een gom, slijper of paperclips in de eierschaal 

   BOSBIEKESKRANT 

Kruiswoordraadsel 

Ken je de lentebloemen 

die in deze puzzel passen? 

Ergens anders staat het 

lijstje, maar probeer het 

eerst zelf ! 
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BOSBIEKESKRANT 

 

 

Recepten: 

 

Paardenbloemengelei 

Ook de paardenbloemen staan in bloei. Je kan er heerlijke gelei van maken. 

Pluk de hoofdjes (verwijder de groene kelkblaadjes!) van 365 mooi geopende paarden-

bloemen (op plaatsen waar geen honden komen en geen auto’s langs rijden). Spoel ze. 

Snij 2 citroenen en 2 sinaasappels (met de geboende schil) in stukken en laat alles een 

)jd heel zachtjes koken in 1,5 l water. Filter dit en druk bloemen en fruit goed uit. Nog-

maals koken met 0,5 kg minutsuiker-extra-fruit of 1 kg gewone geleersuiker. 1 takje 

rozemarijn of )jm mee in de potjes zorgt voor een extra aroma bij de pi\ge smaak die 

de gelei zelf al hee�. 

 

 

Vlierbloesemlimonade:  

In mei begint de vlier te bloeien. Van die nu\ge plant kan je zowel de bloemen, de bladeren, de bessen als de 

takken gebruiken. In dit )jdschri� leggen we je uit hoe je vlierbloesemlimonade maakt: giet 2 liter water bij 2 

liter vlierbloemetjes. Voeg daarbij een schijbe citroen, 30g suiker en een el azijn. Roer het geheel door elkaar en 

laat 24u rusten. Laat uitlekken en kook 15 min op een zacht vuurtje. Laat afoelen en serveer ijskoud. 

 

 

 

 

We zouden geen Bosbiekes zijn als we je niet vroegen om de bijtjes niet te vergeten. 

Bouw alvast een bijenhotel door bakstenen en hout met gaatjes erin op te stapelen. De 

bijen zullen je dankbaar zijn voor die fijne schuilplaats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Eef Daslook 

Krokus 

Pinksterbloem 

Primula 

Sneeuwklokje 

Speenkruid 
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Landschapswerking en andere fijne projecten voor Kon#ch 
 

Kon#ch binnen Landschapspark Zuidrand  

Ten Zuiden van Antwerpen, maken de gemeenten Hemiksem, Aartselaar, Edegem, Kon)ch, Lint, Hove, Mortsel, Boechout 

en Borsbeek deel uit van het Landschapspark Zuidrand.  De provincie Antwerpen is, samen met de negen gemeenten, de 

Vlaamse overheid en verenigingen, gestart met een landschapswerking die de gemeentegrenzen overs)jgt. Bedoeling is 

om de open ruimte in de Zuidrand te bewaren en te verbinden zodat bewoners ervan kunnen genieten. Hiermee werd een 

voorzich)ge aanvang genomen )jdens de vorige legislatuur. Toen beperkte zich dit voornamelijk tot het uits)ppelen van 

enkele nieuwe wandellussen.  Het landschapspark Zuidrand is echter veel meer en,  ondertussen samen met de provincie, 

speelt het gemeentebestuur volop in op het diverse aanbod van (subsidieerbare) ini)a)even en dit in samenwerking met 

landbouw, natuurverenigingen en adviesraden. 
 

Project Fauna-akkers: 

Fauna-akkers zijn landbouwgronden die (deels) worden ingezaaid met een mengsel dat bestaat uit verschillende zaden.  Zo 

veranderen maïsakkers, die enkel interessant zijn voor vos, ree en fazant, in fauna-akkers.  Deze bieden schuil- en voedsel-

mogelijkheden voor insecten zoals honingbijen en solitaire bijen, zoogdieren, (akker)vogels en bepalen op die manier ook 

mee het uitzicht, de beleving en de waardering voor het landschap. Het succes van de fauna-akkers in Regionaal Landschap 

de Voorkempen breidde zich uit naar andere regionale landschappen en nu ook naar Landschapspark Zuidrand. Stad Mort-

sel stapte in 2012 mee in de oproep om fauna-akkers in te zaaien op 3000 m
2
. Een Wildbeheereenheid in Aartselaar en een 

imker in Mortsel zaaiden samen 23000 m
2
 fauna-akker in. Dit jaar wordt een vervolgproject voorzien met een nieuwe in-

stap voor eind maart 2013. Op 4 maart 2013 besliste het Kon)chse College van Burgemeester en Schepenen om deze ac)e 

te steunen en werden alle landbouwers aangeschreven. Natuurpunt hee� alvast één landbouwer bereid gevonden om in 

het gebied van het Kapellekesbos een fauna-akker in te zaaien.  Nieuwe ini)a)even voor een fauna-akker mogen al)jd aan-

gemeld worden bij sabine.caremans@admin.provant.be.   
 

Project Trage wegen: 

Trage wegen zijn ideaal om de natuur en het landschap te verkennen. 

Ze zorgen voor een betere mobiliteit voor de trage gebruiker: fietser, 

wandelaar, ruiter en af en toe een landbouwer.  Maar evengoed kun je 

deze kleine wegen zien als een deel van een ecologisch netwerk van 

planten en dieren. Trage wegen kunnen het mensen, dieren en plan-

ten naar hun zin maken. De meeste deelnemende gemeenten hebben 

hun inventarisa)e afgerond, waarna ze tot uitvoering kunnen over-

gaan. Enkele gemeenten staan al een stap verder en hebben al ver-

schillende trage wegen open gemaakt, heraangelegd of hersteld. 

Eind 2011 stapte de gemeente Kon)ch bij de opstart van het Land-

schapspark Zuidrand mee in het Trage Wegenproject.  Er werd voor-

zien in begeleiding en ondersteuning door de vzw Trage Wegen. In de 

gemeente Kon)ch werd het dossier ini)eel opgevolgd door de cultuur-

dienst  en werden de trage wegen in de loop van 2012 geïnventariseerd door vrijwilligers van Pasar, wandelclub ‘de 

Tur�rappers’ en Natuurpunt Oude Spoorweg. Dries Elst van Trage Wegen vzw volgde hen op, vulde waar nodig aan en pas-

te ook enkele zaken aan. Deze eerste inventarisa)e gaf aanleiding tot het ac)veren van enkele wandellussen, maar veel 

verder ging men niet in Kon)ch. Dit werd op 5 maart jongstleden duidelijk op een overlegronde  met de beleidsverant-

woordelijken en betrokken administra)es: toen bleek dat Kon)ch aan het staartje bengelt in het afwerken van de inventa-

risa)e en de organisa)e van de publieksmomenten. Om op zijn minst terug aanslui)ng te vinden met het peloton werd o.a. 

de coördina)e en opvolging overgedragen aan de milieudienst. Hierdoor werden alvast de kaarten aangevuld met ontbre-

kende wegen en werd een inventarisa)e van trage trekpleisters aangemaakt. Op 19 juni dit jaar komt een eerste publieks-

moment waarin Trage Wegen vzw de stand van zaken zal uiteenze3en.  Tot 19 augustus kan nadien iedereen aanvullingen 

aanbrengen. Op 18 september volgt dan een tweede publieksmoment waarin de belangrijkste conclusies besproken wor-

den en een basisplan wordt voorgelegd. Op basis van deze inventarisa)es en besprekingen kunnen dan alvast de bestaan-

de wandellussen uitgebreid of verfijnd worden. 
 

Project ‘BeleeNare open ruimte’: 

Dit project wil het verhaal van bosuitbreiding verbreden naar een verhaal van ontwikkeling van beleeQare open ruimte in 

de Zuidrand. Het project is goedgekeurd en zodra de brief toekomt, wordt een projectcoördinator aangeworven en start 

het project. De Vlaamse overheid financiert gedurende 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging indien dit kan gemo)veerd 

worden, een projectcoördinator voor 80%, de provincie voor 20%. Met de goedkeuring van dit projectvoorstel kan ook ge-

BELEID 



24 

 
BELEID 

richt gebruik gemaakt worden van verwervingssubsidies die 40% financieren. 

In Kon)ch staan momenteel twee projecten in de steigers: 

1. Natuurpunt Oude Spoorweg wil aan de boskapellen in Kon)ch-Kazerne het historische Langbos gedeeltelijk 

terug aanplanten.  Zoals één van onze lokale medewerkers het stelde: “Het Langbos aan Langbosweg was 

lang weg; nu komt aan Langbosweg het Langbos vroem”. In maart-april liep in dit verband een openbaar 

onderzoek voor de noodzakelijke natuurvergunningsaanvraag  Eenmaal dit rond is, hopen we met Natuur-

punt Oude Spoorweg en het gemeentebestuur samen een nieuwe boomplantac)e te organiseren. 

2. Enigszins in dezelfde lijn doet het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader van de ac)e “Investeer in 

groen, winst verzekerd” een oproep naar projecten waarbij natuur op een duurzame manier ten goede 

moet komen aan de omwonenden.  Het Kon)chse gemeentebestuur speelt met het idee om het deel van de 

vroegere spoorlijn 25A gelegen tussen N1 en Groeningenlei als ontwikkelingsproject in te dienen en start 

daarvoor binnenkort een ‘task force’ op met milieudienst en vrijwilligers.   
 

Project Buiten-gewone plekjes: 

De vier Antwerpse regionale landschappen en Landschapspark Zuidrand ijveren voor het behoud en herstel van het 

typische landschap, de natuur en de streekiden)teit. Voor het project 'Buiten-gewone plekjes' slaan zij de handen in 

elkaar en gaan op zoek naar ongeveer 50 ‘verrommelde plekjes’ in de provincie Antwerpen die een groene opknap-

beurt kunnen gebruiken. Kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, ontwikkeling van buurtgroen en betrokkenheid 

van de open ruimte gebruikers zijn hierbij essen)eel. Een plekje moet wel grenzen aan of liggen in een open ruimte. 

Per plekje wordt maximaal 2000 euro voorzien, waarbij de gemeente wordt gevraagd om 35% te co-financieren, wat 

neerkomt op 700 euro per plekje. 

Via een grote publiekswedstrijd wordt er op zoek gegaan naar maximaal één plekje per gemeente dat een groene 

renova)e krijgt. Let wel: het gaat over rela)ef kleine ingrepen op publiek toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld het 

aanleggen van een natuurlijke speelzone of een fruitboomgaard, het inrichten van een volkstuintje, het ontwerpen 

van een gezellig zithoekje of een vlindervriendelijk pleintje, het verfraaien van een oude wandelweg, …   

Concreet voor Kon)ch zouden wij b.v. kunnen denken aan de directe omgeving van de twee boskapellen in Kon)ch-

Kazerne, maar misschien ken jij ook zulke grijze plekjes die een groene transforma)e kunnen gebruiken.  Dan kun je 

deze vanaf april tot en met juni aanmelden via de projectwebsite www.buitengewoneplekjes.be  
 

Project Plant van Hier: 

Om het tekort aan autochtoon plantgoed op te vangen werd het label 'Plant van Hier’ in het leven geroepen.  Dit 

label vormt een kwaliteitskenmerk voor autochtoon plantsoen en wil het aanbod op de reguliere markt verhogen. 

Zaden worden geoogst op autochtone groeiplaatsen om vervolgens te worden opgekweekt tot vol-

waardig plantgoed dat dan per herkomstgebied over heel Vlaanderen aangeplant wordt. In de keten 

van oogst over opkweek tot aanplant wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van sociale econo-

miebedrijven die mee instaan voor de oogstac)es op het terrein. Naast de ecologische voordelen 

van het autochtone groen wordt dus ook de plaatselijke werkgelegenheid bevorderd en de CO2-

impact verlaagd.  De aanbodzijde kan verder uitgebouwd worden zodat 'Plant van Hier' hoe langer 

hoe meer beschikbaar zal zijn; niet enkel voor overheden, maar ook voor bedrijven en par)culieren.  

Ter versterking van het Plant van Hier Label, werd er voor elke gemeente in de provincie Antwerpen een 

communica)epakket gemaakt, waarbij je kan zien waar loca)es zijn van autochtoon plantgoed in de gemeente. In-

dien er wordt vermoed dat er nog loca)es zijn met autochtoon plantgoed, dan mag dat worden doorgegeven aan  

steve.meuris@rlkgn.be. Met dit communica)emateriaal kan de gemeente sensibiliseren. Dit kan door het verhaal te 

brengen van Plant van Hier, door educa)eve zaadoogstac)es te organiseren, door zelf Plant van Hier plantgoed aan 

te planten en bij adviesverlening. Een eerste publieksac)e vindt dit jaar plaats in Borsbeek waar langs de Fortloop 

750 ‘Planten van Hier’ worden  aangeplant. Dit is een samenwerking van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid, 

de gemeente Borsbeek en het Landschapspark. 
 

Project Vrome bomen in het landschap:  

Vrome bomen in het landschap is eens te meer een ini)a)ef van de provincie Antwerpen waar Kon)ch graag aan 

meewerkt. Met dit project wil men kapelbomen inventariseren. Er liep een eerste ronde in 2011 tot mei 2012. Uit de 

resultaten bleek echter dat er nog heel wat gegevens in kaart moeten gebracht worden. Bij deze roepen wij al onze 

leden op om kapelbomen in jouw omgeving aan te melden via de website, email of per post. Zie www.provant.be/

erfgoedbomen  . 

Door samen met overheden en besturen aan de biodiversiteitskar te trekken hoopt Natuurpunt Oude Spoorweg dat 

het inderdaad beter wordt dan ooit tevoren! 
 

Luc Giglot  
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Een wiPe vlek op de kaart wordt na 5 jaar eindelijk opgevuld 

 

Het nieuwe Duffelse gemeentebestuur hee� op de gemeenteraad van maart beslist toe te treden tot het regionaal land-

schap Rivierenland -een samenwerkingsverband tussen de natuursector, de landbouwsector en andere doelgroepen- en 

realiseert daarmee een eerste aandachtspunt van ons jongste verkiezingsmemorandum. Onze afdeling is hiermee dan 

ook heel tevreden: de gemeente Duffel 

zal nu kunnen meedoen aan de ac)es 

rond landschapsbescherming, soorten-

bescherming, natuurrecrea)e- en sensi-

bilisering en erfgoedbescherming. Ook 

onze afdeling zal nu ten volle kunnen 

meewerken aan de ac)es op het Duffel-

se grondgebied. Het regionaal landschap 

kan voor al deze projecten rekenen op 

tal van subsidies. Zo bestaat de moge-

lijkheid om het bestaande wandel-

knooppuntennetwerk (dat nu stopt aan 

de grens met Duffel) verder uit te bou-

wen in bijvoorbeeld de Mosterdpot, de 

Goorbosbeekvallei en de Babbelbeekse 

Beemden. Tevens zien we  nu ook kan-

sen om via het Regionaal landschap het 

noodzakelijke poelennetwerk op privé-

gronden verder uit te bouwen en mee in 

te stappen in tal van bestaande soortbe-

schermingsac)es. Ook kan er voortaan 

aandacht geschonken worden aan het 

verbeteren van de biodiversiteit buiten de natuurgebieden en dit allemaal op vrijwillige basis met partners die er voor 

willen gaan. Tot slot niet onbelangrijk: Duffel als Netegemeente behoort nu ook effec)ef tot de streekiden)teit die de 

volledige lading van het regionaal landschap dekt. Een gapend gat in de kaart wordt na 5 jaar ingevuld zoals te zien op 

bijgaande kaart.  

 

En zoals in Kon)ch (zie op de pagina 

hiernaast onder paragraaf Project Bui-

ten-gewone plekjes), kan je ook voor 

Duffel mee bepalen welk plekje in je 

gemeente het verdient  om opgeknapt 

te worden. Eerst en vooral door je fa-

voriete plekje door te geven op 

www.buitengewoneplekjes.be. Je kan 

je plekje aanmelden tot en met 30 

juni. Beschik je niet over internet, dan 

kan je al)jd je plekje doorgeven aan 

Regionaal Landschap Rivierenland 

(015 21 98 53) of aan de gemeentelij-

ke milieudienst (015 30 72 79, milieu-

dienst@duffel.be). 

Nadien wordt een lijstje opgesteld 

voor Duffel en in het najaar kan je 

stemmen voor hét buiten-gewone 

plekje in Duffel. 

 

Johan 

Kaart van Regionaal Landschap Rivierenland vanaf 2014 wanneer Duffel (en 

Schelle) officieel zullen toetreden. 
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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  

Voorzi?er,  

verantw. uitgever en redac&e afdelings&jdschri@, promo&e, zoog-

dieren en vleermuizen, voorzi?er Minaraad Duffel. 

Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel 

015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28 

dirk.costrop@telenet.be 
 

Johan Asselberghs  

Ondervoorzi?er,  

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 Minaaad 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 Land-

schap Rivierenland. 

Zandstraat 15, 2570 Duffel 

015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92 

ludo.bakkovens@telenet.be 
 

Wim Annaert  

Conservator Oude Spoorwegberm,  

Mon[ortstraat 75, 2550 Kon)ch 

03/457 28 03 
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be 
 

Johan Doms 
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester 

Rietlei 99, 2570 Duffel 
gsm 0496 32 19 34 
jdoms-pdeprey@base.be 
 

Peter Geschier 
Conservator Goorbosbeekvallei, redac&e afdelings&jdschri@,  

digitale nieuwsflits, webmaster 

Sta)onsstraat 125, 2570 Duffel 
gsm 0477/69 96 76 

peter.geschier@telenet.be 
 

Luc Giglot  
Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeekse 

beemden, materiaalmeester, voorzi?er Minaraad  Kon&ch 

Vitsenveld 30, 2550 Kon)ch 
gsm 0485/61 70 22 

luc.giglot@telenet.be 
 

Marleen Van Puyvelde 
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educa&e,   

Sta)onsstraat 125, 2570 Duffel 
gsm 0486/41 36 58 

marleenvanpuyvelde@telenet.be 
 

Georges De Pauw 

verantw. fotoclub  

gsm 0472 / 48 33 81 

natuur.foto_os@telenet.be 

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg 
 

Grondgebied :  Kon)ch, Waarloos en Duffel 
 

Lidgeld en abonnementen:  

Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele gezin. 
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespeciali-
seerde )jdschri�en Natuur.focus (natuurstudie )jdschri�) en Na-
tuur.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 iden)fica)enummer voor domiciliëring: 00409423736  
 

U ontvangt:  

 

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:  

De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kon)ch, Waarloos, Rumst en 
Duffel 
Langbos (6 ha) in Kon)ch 
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 gi� te storten ten voordele van onze 
natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 
7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Me-
chelen met als vermelding: 
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,   
Voor gi�en vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal a3est. 
 

Wij bieden u: 

Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, beheer-
werken en nog veel meer … 
 

Als lid krijgt u ook kor)ng 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. ac)ef in Duffel): 
Wim dHooghe 
Voorzi3er en contactpersoon 
03/384 06 42 of 0499/20 88 04 - dhooge_wim@hotmail.com 
Website en ac)viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland 
 

JNM-Antwerpen (o.a. ac)ef in Kon)ch en Waarloos) 
Koen Wyers 
Voorzi3er en contactpersoon 
03/455 02 99 of 0496 11 92 39 - koenwyers@gmail.com 
Website en ac)viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen 

Algemeen mailadres van de afdeling:  

natuur.oudespoorweg@telenet.be 
 

Website: h'p://www.natuurpunt.be/oudespoorweg 
 

Wie via mail op de hoogte wilt blijven met bestuursverslagen of vrij-
blijvend uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, gee� 
gewoon een seintje aan Lutgarde! 

Lidgeld € 24 € 32,50 € 32,50 € 38,50 

Lid natuurpunt x x x x 

natuur.blad (4x/jaar) x x x x 

natuur.focus (4x/jaar)  x  x 

natuur.oriolus (4x/jaar)   x x 

natuur.oude spoorweg (4x/jaar) x x x x 
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AFDELINGSWERKING 

De jeugd, een pluspunt voor de natuur! 

Wouter logeert een weekendje in Kon)ch en wil ook wel eens proeven van de echte Natuurpunt-beheerwerken. Met het 

vaste voornemen om de handen eens stevig uit de mouwen te steken, rijden we naar het natuurgebied De Babbelbeekse 

Beemden. Daar zijn conservators Luc en Johan al naars)g aan het werk. De dag ervoor stond wilgen kno3en op het pro-

gramma. Vandaag is de beek aan de beurt. Het slib moet eruit geschept worden, zodat het water weer de vrije loop krijgt. 

Met een spade en een riek ze3en we ons aan het werk. Eén voor één worden de kluiten modder losgewrikt en aan de kant 

gesleept. Een jonge rug is daar erg geschikt voor. Het is fris en op de weide ligt nog een dun laagje ijs. Wouter waadt in het 

diepere gedeelte van de beek en checkt of het water echt wel koud is. Al dat nat in je laarzen is eigenlijk toch niet alles. Na 

nog wat schep- en ploeterwerk kabbelt de beek weer vrolijk voort. We zijn nu lichtjes bevroren en gaan weer op huis aan. 

Het was een nu\ge en leerrijke namiddag. Nog even wat wilgentakken 

verzamelen voor een pijl en boog en we kunnen vertrekken. 

Wouter, zijn jullie ook op school met natuurbehoud en het milieu bezig? 

Onlangs hebben we nog een liedje gezongen voor “Save the Climate”: het is dus zeker een hot item. 

Wat trok je aan om mee te doen aan de beheerwerken? Wat vond je leuk? 

Het feit dat ze nuLg zijn en dat het preLg werk is: lekker in de modder ploeteren. 

Vond je het een mooi natuurgebied? 

Ja. Die zondag lag er nog heel wat ijs en met de zon erop was dat erg mooi. 

Zou je het aan andere jongeren aanraden om ook eens mee te komen doen? 

Zeker! Beter dan zomaar wat voor de tv te hangen. 

 

Kom ook eens meedoen aan de beheerwerken in een van de gebieden van Natuurpunt Oude Spoorweg. De kalender vin-

den jullie in dit )jdschri�. Vele jonge (en andere) handen maken het werk licht! 

 

Eef 

Beter dan zomaar voor 

de TV te hangen ! 

Foto:  Eef Hellemans 
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FOTOCLUB 

En daar zijn ze dan eindelijk: de voorjaarsbloeiers 2013 ! 

Van boven naar beneden en van links naar rechts:  

Bosanemoon, Speenkruid, Slanke sleutelbloem, Hondsdraf, 

Wilgenkatjes, Do?erbloem                  Foto’s: Peter Geschier 


