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Info

Hulp is al�jd welkom!

We zijn nog al�jd op zoek naar extra helpende handen onder het mo�o ‘vele handen maken werk
licht’.

Heb jij zin om, wanneer het jou uitkomt, mee te helpen bij de talloze ac�viteiten van onze afdeling?
Druk dan op de knop ’Inschrijven als vrijwilliger’ onderaan op onze website en vul het formuliertje in.
Je kan kiezen om mee te helpen bij natuurwerken in een of meer natuurgebieden en/of ‘andere taken’
aanvinken. Schrijf dan in het onderste vakje waar je mee wil helpen. Voorbeelden: meewerken aan
afdelings�jdschri� (redac�e, teksten, foto’s, bussen), opbouw/a�raak van tenten bij markten of
andere gelegenheden, lid worden van de Bosbiekes, onderhoud van het Mosterdpotje,...

Dit is het afdelings�jdschri� van Natuurpunt Oude Spoorweg. Ar�kels vallen onder de verantwoordelijkheid van
de auteur. Noch de redac�e, noch Natuurpunt kan aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ar�kel.

Werkten mee aan dit �jdschri�:

Auteurs: Dirk Costrop, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Kristel Fierens, Marleen Van Puyvelde, Nik
Woestenborghs, Peter Geschier, Rebecca Pers, Sabine Cers�aens, Wim Annaert.

Foto’s/tekeningen: Dirk Costrop, Dirk van Bortel, Hannes Giglot, Kris Giglot, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Opnieuw&Co, Peter Geschier, Sabine Cers�aens, Steven Meeus, Wim Annaert.

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul Ca�eeuw.

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk
30 september naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Wil jij peter of meter worden?

Het beheer en onderhoud van onze gebieden vragen veel aandacht. De nodige ingrepen worden dan ook
zorgvuldig gepland. 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: info@natuurpuntoudespoorweg.be

Alvast bedankt!

Belangrijke afdelingsdata in 2019 (meer info op pagina’s 16-17)

25 augustus: Boerenmarkt Waarloos

14 september:Leden-BBQ in de Mosterdpot

Dit �jdschri� werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.

Foto cover: Opening van de kinderlus ‘Curieuzeneuzemosterdpad’ foto: Peter Geschier

http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
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Voorwoord

Beste Natuurpunters

Hebben jullie het ook gemerkt? Bij de deelnemers aan
de Expedi�e Natuurpunt straalt het enthousiasme ervan
af. Kijk maar eens naar de foto’s op de website of in dit
�jdschri�: zich le�erlijk uitleven is een understatement.

Het was dit jaar een zeer zonnige uitgave, waarbij niet
minder dan vier ploegen broodnodige centen bij elkaar
sprokkelden om de aankopen van onze natuurgebieden
te bekos�gen. Dik € 15.000 werd door hen verzameld.
Ronduit een schi�erend resultaat: een dikke proficiat is
echt wel op zijn plaats!

Wie krijgt er zin om ook volgend jaar een expedi�eploeg
op te richten? Vraag het maar aan de deelnemers van
dit jaar: een echte aanrader!

Daarnaast waren er de voorbije maanden nog heel wat
andere ac�viteiten, heuse publiekstrekkers soms: samen
met streekvereniging Zuidrand, de fietsersbond en
wandelclub de Tur�rappers slaagden we erin om door
onze gebieden in Kon�ch en Waarloos een zeer
gesmaakte wandeling (130 deelnemers!) te organiseren
waarin cultuur en natuur hand in hand gingen.

De volgende dag werden in de Mosterdpot de
kinderluswandelingen voorgesteld, samen met ORIOM
en Regionaal Landschap Rivierenland. We telden niet
minder dan 450 deelnemers! In dit verband past een
dankwoord aan noeste werkers Jan, Jos, Gilbert en
Ludo die tot op het laatste moment allerlei
speelaanleidingen bleven in elkaar boksen. Het
resultaat is overdonderend, dit mag echt gezien
worden!

Maar ook de vrijwilligers die we in extremis nog
moesten optrommelen om alle tenten, stoelen,.. �jdig
op hun plaats te krijgen: duizend keer dankjewel!

Het is meer dan duidelijk dat een vereniging slechts
lee� dankzij jullie, vrijwilligers, die steeds paraat staan.
Toch wordt het meer en meer duidelijk dat we op de
�ppen van onze tenen beginnen te lopen. Misschien
moeten we ooit de keuze maken of we wel op alle
vragen kunnen/moeten ingaan. Is alles even belangrijk,
waar is de natuur het meest mee gediend, hoe kunnen
we extra vrijwilligers bereiken,...? Stof tot nadenken.

Hang de ac�viteitenkalender ondertussen aan je
prikbord als reminder, vergeet niet in te schrijven voor
onze BBQ in september en vooral: geniet nog van de
zomermaanden, vind veel rust en ontspanning in de
natuur. Mij gee� dit alleszins veel energie om de
posi�eve dingen in de wereld te zien, het perfecte
tegengif voor verzuring en maatschappelijk
nega�visme.

Als uitsmijter nog deze quote, om over na te denken:
“Er zijn geen passagiers op ruimteschip aarde, we zijn
met zijn allen bemanningsleden”

Dirk

Foto: Kris Giglot

Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Peter Geschier
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Interview

Ja, maar toch maken wij nog steeds het
verschil. Bio is tegenwoordig groothandel
geworden wat betekent dat sommige
supermarkten de boeren onder druk
ze�en en hen niet al�jd een correcte prijs
geven.

Bio en Ko: een verhaal over korte keten en (h)eerlijke producten!

Bio en Ko star�e als één van de eerste lokale afdelingen van de voedselteams. Een pionier
die uiteindelijk zijn eigen weg ging omdat de leden nog méér de klemtoon wilden leggen op
lokale afname en een eerlijke prijs voor de landbouwer. Het is een troef als het bio kan, maar
als dat betekent dat de bio aardappelen uit Italië komen, dan passen ze ervoor. Tijd om
Steven Meeus eens aan de tand te voelen. Overvolle agenda’s en een toevallige ontmoe�ng
op de trein ’s ochtends maakten dat het een echt treininterview werd! Weer eens wat
anders!

Bij ons kunnen leden wekelijks,
tweewekelijks of maandelijks een kleine
of grote seizoensgebonden groentebak
bestellen en a�alen. Om de twee weken
kan er ook zuivel en fruit besteld worden.
We hebben ondertussen ook een lekker
assor�ment bio-kazen in ons aanbod.
Al deze producten komen van lokale
boeren uit de buurt van Duffel en ze zijn
bio waar het kan. Zo werkt de melkboer
deels bio, wat verklaart waarom de boter
in de winter wit is en in de zomer geliger
omdat de koeien dan buiten grazen en
veel kruidach�ge planten eten, wat de
boter extra smaakvol maakt.

Kan je even kort schetsen wat Bio en Ko precies doet?

Zijn er ondertussen al niet genoeg
alterna�even in de supermarkten
waar ook meer en meer bio wordt
aangeboden in de rekken?



5

Interview

Ik ben overtuigd van jullie verhaal en ik wil lid worden. Welke stappen moet ik
ondernemen?

We tellen momenteel een twin�gtal gezinnen onder
onze leden en dat mogen er best wat meer zijn: iedereen
is welkom.
Voorlopig ben ik nog even voorzi�er, maar vanaf
september neemt Wim Nys de fakkel over.

Lid worden of geïnteresseerd om het eens uit te proberen?
Neem dan contact op via bioenko@outlook.be

Hoeveel mensen zijn er momenteel lid?

Geïnteresseerden kunnen alles sowieso 3 maanden op proef ui�esten. Je betaalt € 40
waarborg voor de groentebak die je uiteraard terugkrijgt zodra je de bak terug inlevert.
Maandelijks krijg je dan een bestelformulier in je mailbox, waarmee je je bestelling kan
plaatsen. Een kleine groentebak kost € 10 en een grote groentebak € 15. Een lidmaatschap
kost € 10 om de vaste kosten te dekken. Je bestelt zo vaak je wilt, dus je kan ook al�jd eens
een maand of méér overslaan omdat je op reis bent of zo. We zijn daar heel flexibel in.
A�alen van je bestelling kan telkens op dinsdag vanaf 19u30 in de Hoogstraat 72 in Duffel. In
de zomermaanden juli en augustus ‘sluiten’ we wel even, maar vanaf september vliegen we
er weer in.

“Bio” komt meer en meer terecht in dezelfde economische logica als de conven�onele
landbouw. Voor kri�sche consumenten bieden wij dus een waardig alterna�ef want wij
kunnen echt garanderen dat het lokaal geteeld en eerlijk geprijsd is!

Rebecca Pers

Wim en Steven

mailto:bioenko@outlook.be
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Afdelingswerking

Zondagavond 8 juni kwam Raf Beyers van de
kerkuilenwerkgroep uiltjes ringen. Elk jaar weer een
leuke ac�viteit om mee te maken. Vooraf gaf Sabine
de aanwezigen een heleboel wetenswaardigheden
mee over de kerkuil. Zo is de omgeving ideaal voor
uilen, want er zijn de hoge bomen van de Oude
Spoorwegberm om op de uitkijk te zi�en en de
uitgestrekte weiden met veel rondtrippelend
voedsel. Sabine is er (terecht!) trots op dat in haar
uilenkast voor het vijfde jaar op rij een mooi nest
jongen is grootgebracht.

Dit jaar is het kleinste jong helaas
het slachtoffer geworden van een
langdurige regenperiode. Bij
zware neerslag kunnen de
ouderuilen immers hun prooien
(veld-, spits- en woelmuizen) niet
horen. In zo’n situa�e is de natuur
efficiënt maar wreed en wordt het
zwakste jong opgeofferd.

Toen kwam hetmoment suprême: de ladder werd
tegen de gevel gezet en Raf klom naar boven.
Moeder (of was het vader?) uil vond het maar niks
en vloog onmiddellijk weg. Daarna werden drie flinke
uiltjes uit de kast gehaald en voorzich�g in een zak
gestopt. Beneden werden de jongen een voor een
geringd, gemeten, gewogen en bewonderd.
Na afloop trakteerde de gastvrouw ons op een
drankje.

We werden uiteindelijk nog even naar buiten
geroepen voor een buitenkansje: we kregen ook
een jong steenuiltje te zien.
Achteraf moesten we jammer genoeg vernemen
dat het prach�g diertje het niet gehaald hee�. Op
een morgen lag het dood onderaan het nest.

Peter

Jonge kerkuil

Jonge steenuil

Ringen van een kerkuiljong

Uilenringen bij Sabine
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Natuurbeheer

Sint-Janskruid

Knoopkruid Bermboeket

Sint-Jansvlinder

Aardaker Rapunzelklokje

Dat een correct natuurbeheer loont, wordt bewezen op de bermen van de Waarloossteenweg in Duffel.
Vijf jaar geleden schakelde de gemeente Duffel op voorstel van Natuurpunt en onder impuls van
toenmalig schepen Nora Bertels over op een ander bermbeheer. Sindsdien werd de berm in plaats van
twee maar een keer per jaar gemaaid en met grondige afvoer.

Het duurde even voor de resultaten zichtbaar werden maar in juni was deze berm een grote
bloemenzee. Aardaker kon zich door de late maaiing dankzij massale zaadze�ng verspreiden tot in de
helling. Ook het rapunzelklokje dat vroeger maar sporadisch voorkwam breidde uit en stond massaal in
bloei.

We hopen dat het nieuwe gemeentebestuur dit maairegime voortzet zodat de resultaten blijven en
misschien nog verbeteren.
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Luscinia

Honderd vogelsoorten in de Babbelbeekse Beemden

De �tel klinkt misschien ambi�eus, maar een blik op de soortenlijst op waarnemingen.be voor
natuurgebied de Babbelbeekse Beemden bewijst het tegendeel.

Ik hoef je niet meer te vertellen dat dit kleine
maar waardevolle gebiedje deel uitmaakt van
een groot open weidelandschap tussen Duffel en
Lier – op wandelafstand van mijn huis. Dat maakt
dat ik regelma�g even ga kijken of genieten van
de beemden (al dan niet met zoon Hannes). En
wie vaak ergens komt, maakt ook vaker mee wat
daar allemaal gebeurt.

Door stelselma�g op de smartphone met
Obsmapp en op waarnemingen.be de
waargenomen vogels in te geven, is langzaam het
lijstje gegroeid. De bovenstaande �tel verraadde het al: dit voorjaar is de honderdste waargenomen
vogelsoort - de spotvogel - een feit!

Eerst misschien nuanceren. Dit indrukwekkende
getal is flink opgewaardeerd door een massa
overtrekkende soorten �jdens de trekperiode. Je
was er allicht zelf al uit dat rode wouw, bruine
kiekendief of rietgans in dit kleine
moerasbosgebied niet thuishoren. Andere gasten
komen �jdens die trek een nachtje pleisteren of
verblijven enkele dagen. Je herinnert je ook nog
de jonge zwarte ooievaar die een paar jaren
geleden tussen een groep van een veer�gtal
gewone ooievaars zat?

Babbelbeekse beemden gezien vanuit het noordoosten Foto: Peter Geschier

Winterkoninkje Foto: Hannes Giglot

Meerkoet Foto: Hannes Giglot
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Luscinia

Of dat afgelopen winter een vrouwtje brilduiker plots besliste dat het �jd was om even binnen te
vallen. Terwijl ik in het vroege voorjaar drie gele kwikstaarten mocht opschrikken.

Feit is wel dat het aantal van �jdelijke pleisteraars
meer en meer toeneemt naarmate het gebied
wordt gesaneerd en beheerd en ook langer dur�
te blijven. Vooral het uitgraven van de waterplas
en het onderhoud van het moeraszeggegebied op
het gedeelte van de provincie blijkt een bijzonder
posi�eve invloed uit te oefenen. Het was
afgelopen winter niet weinig indrukwekkend om
een week lang de drie voorkomende snippen
watersnip, houtsnip en bokje te mogen
ontmoeten. Hetzelfde geldt voor een groep van
een ach�al waterpiepers.

Maar het meest blij ben ik natuurlijk met de
broedvogels (of zij die een poging wagen). Waar
dit kleine gebied op het eerste gehoor en zicht
alleen maar nestgelegenheid biedt aan de
algemene parkvogels (tji�jaf, zwartkop,
staartmees, boomkruiper), vermeld ik graag de
vondst twee jaar geleden van een verlaten nest
van de wintertaling, of de langdurige zangpost
van de bosrietzanger, of de dodaars die al twee
jaar op rij hardnekkige pogingen doet. Maar
evengoed de steenuil die jaarlijks vlak naast het
gebied zijn nest maakt of het koppel patrijzen dat
opnieuw rondzwer� door de weilanden en de drie verschillende zangposten van de grasmus. Dit jaar
bracht ons nog een erg hoopgevende nieuwigheid. Sinds half april zwer� een koppeltje
roodbors�apuit rond in de Babbelbeekse Beemden ...

Om dan te eindigen met een kleine mineur: we moeten vaststellen dat de torenvalk al meer dan vier
jaar niet meer naar de kasten komt en dat kievitjongen jaar na jaar onthoofd worden door
maaimachines nog voor ze uit het nest raken. En dan zijn er helaas de broedsuccessen van nijlgans of
de steeds talrijker wordende en al even luidruch�ge halsbandparkiet.

Dus goed en slecht nieuws, maar al bij al een mooie verdienste voor de Babbelbeekse Beemden, die
we bij deze een gouden medaille overhandigen. Goed bezig!

Johan Giglot

Steenuil Foto: Hannes Giglot

Bosrietzanger Foto: Hannes Giglot
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Expedi�e Natuurpunt

Expedi�e Natuurpunt 2019

Vrijdag 21 juni: eindelijk is het zover: na bijna een jaar voorbereiden, centjes verzamelen, mails sturen
et cetera kunnen we op Expedi�e gaan. De teams van Oude Spoorweg zullen elkaar via WhatsApp op
de voet/kano volgen, zo kunnen ook thuisfront en supporters mee genieten.

Om 17 u. vertrekken wij, team Oude spoor=weg,
in Kon�ch en laden bagage en mede-expedi�e-
leden op om rich�ng Lummen te rijden waar we
eerst een nachtje zullen slapen. Eten en tenten
moeten we zelf voorzien maar we zijn goed
voorbereid! We hebben zoveel stoelen bij dat we
acht man extra van een zitje kunnen voorzien.

Na een (voor sommigen minder) goede nachtrust
gaan we ontbijten. We ontvangen de kaarten en
daarna claimen we de kano's voor ons team en
kan er vertrokken worden. Spannend want voor
sommige is het de eerste Expedi�e.

Na het vertrek van de kanovaarders is het de
beurt aan de
begeleiders:
tenten inladen,
bagage
stapelen en
dan op zoek
naar ons team.
Met de
moderne

technologie is dat niet zo’n probleem: op het Gps-toestel zien we
zelfs dat er verkeerd wordt gevaren. Jammer genoeg staan we
hulpeloos aan de kant en kunnen niets doen dan wachten en hopen
dat het lukt om terug stroomopwaarts te varen en dan de gemiste
afslag te nemen. Ons team is trouwens niet het enige dat vergeet af
te slaan. Een zestal boten vaart zelfs niet terug met alle gevolgen
van dien: in een gevaarlijke doorgang slaat een boot om, een ander
raakt geblokkeerd en moet gedepanneerd worden, gelukkig
allemaal zonder veel erg.

Oude spoor=weg Foto: Peter Geschier

Team Tonic Foto: Peter Geschier

De Hurricanoes Foto: Peter Geschier

Verbroedering in het kamp
Foto: Sabine Cers�aens
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Expedi�e Natuurpunt

Wanneer ons team dan veilig en wel langs is gevaren, kunnen we op zoek naar de picknickplaats om
onze teamgenoten te voorzien van een lekkere lunch. Niet simpel als je de verkeerde coördinaten
door krijgt, maar met wat hulp van andere teamcoaches en onze trouwe supporter-fotograaf vinden

we de loca�e toch �jdig.

Na het eten terug op waterpad rich�ng
Begijnendijk waar we na wat over en weer gerij
de campsite bereiken en de tenten opze�en. Net
op �jd, want ons team is ons bijna voor met hun
kano!

's Avonds lekker eten en verbroederen met de
andere teams.

Ook dag twee is een topper. Nu gaan alle drie
teams kanoën. Bagage wordt tot aan de boten
gedragen en boten worden te water gelaten: weg
zijn ze. Wij weer alles laden en het team volgen.
Ondergetekende is even overgelopen naar een
ander team om de begeleiding over te nemen.
Best wel spannend maar zalig om te doen, elkaar
uit de nood helpen. Eén groot team!

Eerst weer picknicken onderweg en dan verder naar Muizen. Om 13.30 u. komen de eerste kano’s
aan. Nog geen half uurtje later is ons team er ook en even later Team Tonic, dan de Hurricanoes en
uiteindelijk de fietsende Amfies Edegem. Nog wat verbroederd en dan moe maar voldaan naar huis.

Het was een zalig weekend met dank aan mijn
teamgenoten, de andere teams en de supporters.
Zalig om ons steentje te kunnen bijdragen voor de
natuur!

Kristel

P.S.: Meer foto’s op pagina 32

Team Tonic

Amfies Edegem

De Hurricanoes

Oude Spoor=Weg
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De ladder van Lansink

‘De scholen zijn goed bezig’, vertelt een collega, ‘er wordt daar tegenwoordig heel
wat gerecycleerd’.

Maar kunnen we niet veel meer doen dan recycleren?

De Ladder van Lansink is een tool om ons afvalbeheer te evalueren en
milieuvriendelijker te maken. De bedoeling is zo hoog mogelijk op de ladder te

klimmen. En recycleren staat
maar halverwege het aantal
treden!

Enkele decenia geleden werd
al ons huishoudelijk afval op
vuilnisbelten gestort (de
onderste trede).

Tegenwoordig stort men nog
asbest, gemengd bouwafval,
sommige glassoorten (vb
kristal, Pyrex).

Ons restafval wordt verbrand (een trede hoger). Bij verbranding wordt warmte
gerecupereerd, wat in geval van ISVAG h�p://www.isvag.be stroom levert voor
meer dan 2.000 gezinnen.

Gecontroleerd verbranden is al beter dan afval storten, maar recycleren is natuurlijk nog een stap
hoger op de ladder. Gerecycleerd afval moet echter nog worden getransporteerd. Recyclage vraagt
ook de nodige energie en het is geen oneindig proces. Bijvoorbeeld papier kan slechts een beperkt
aantal keren tot een nieuw papierproduct worden verwerkt.

We weten ook niet al�jd goed wat er met ons (goed gesorteerd)
afval gebeurt. Onlangs kwam aan het licht dat Belgisch
recycleerbaar bedrijfsafval toch in het buitenland wordt gestort.

Met hergebruiken klimmen we de ladder verder op. Een
rommelmarkt of tweedehandssite is er een mooi voorbeeld van,
maar laat je zus, broer of nichtje ook eens in je afgedankte kleren
rommelen. Of beter nog: draag je kleren of schoenen een �jdje
langer.

Met afval voorkomen bereiken we de hoogste trede van de ladder!

Hoe kan jij afval voorkomen of verminderen? We sommen enkele
�ps op. Stuur ook jouw �p(s) naar:
redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be. De beste �ps worden
gepubliceerd in ons volgend �jdschri� en het allerbeste idee
ontvangt een (afvalvrije) prijs voor het hele gezin! Herbruikbare tas

Foto: Opnieuw&Co

Storten afval foto:Hoge Maey - exploita�e

De toekomst van onze aarde

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
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• Schrijf op de achterkant van drukwerk,
cursussen of ander weg te gooien papier.

• Stuur een mail naar de organisa�e die jou
ongewenst drukwerk verzendt of een krantje
dat je toch nooit leest. Misschien doet jouw
supermarkt of jouw mutualiteit dat ook?

• Investeer in herbruikbare groente- en
fruitzakjes.

• Zet thee met munt uit je tuin i.p.v. thee in
een plas�eken theezakje.

• Maak zelf spuitwater of (beter nog) drink plat
water uit de kraan. Voeg eventueel een smaakje toe i.p.v. frisdranken te kopen.

• Maak zelf soep i.p.v. ze te eten uit plas�ek- of tetraverpakking.

• Vermijd rietjes, plas�ek bestek, wergwerpbekers en -bordjes. Gebruik herbruikbare dozen.

• Koop iets in de kringloopwinkel i.p.v. alleen je spullen aan hen te geven.

• Knutsel zelf de versiering voor een feestje van gerecupereerd materiaal of tweedehands sto�es
i.p.v. je kant-en-klare wegwerpspullen aan te schaffen.

• Bedenk zelf een verkleedpak met carnaval: met een oud brilletje, een gescheurd laken,... ben je al
op de goede weg.

• Koop grootverpakkingen of groenten en fruit zonder voorverpakking.

Wij wachten op jouw �p(s)!

Sabine

Hergebruik bonenstokken
Foto:Sabine Cers�aens

Zelfgemaakte feestversiering
Foto’s: Kristel Fierens

De toekomst van onze aarde
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Afdelingswerking

De streekvereniging De Zuidrand, de Koninklijke Heemkundige Kring Kon�ch, de Fietsersbond en
wandelclub de Tur�rappers hebben in samenwerking met de provincie Antwerpen en de gemeente
Kon�ch een wandeling georganiseerd waar onze afdeling graag aan hee� meegewerkt.

Het evenement op 9 juni was met ongeveer 130
deelnemers een groot succes. Mooi weer, goede gidsen,
veel volk en een burgervader die meewandelt. Meer heb
je niet nodig om een fijne namiddag te beleven. Tijdens
deze wandeling werd onze streek vanuit verschillende
perspec�even behandeld: Wim Annaert vertelde over de
ontstaansgeschiedenis van onze natuurgebieden. Het
soms moeilijke begin, de vele beheerwerken, de gestage
uitbreiding, de nood aan vrijwilligers, enkele mooie
waarnemingen. De wandeling voerde ons langs een
mooie mix van nieuwe en al wat oudere gebieden.
Vertrekkend van de Babbelse plassen/Langbos ging het
langs allerlei trage wegen rich�ng de Oude Spoorwegberm om te eindigen in Schapenhagen.

Het Hulstmanbos werd speciaal voor deze wandeling
opengesteld. De aanwezigen konden de evolu�e in dit
gebied waarnemen, zowel van de natuur als van de
werken die voor de waterreten�e werden uitgevoerd.

Op enkele plaatsen bracht Frank Hellemans van de
Koninklijke Heemkundige Kring Kon�ch ons op de
hoogte van enkele historische wetenswaardigheden. Hij
vertelde over de twee kapelletjes in de Babbelse
Plassen/Langbos: een verhaal van diefstal, vrome
devo�e, jaloezie en terdoodveroordeling. In de Oude
Spoorwegberm stonden we s�l bij nog niet zo lang

vervlogen �jden toen er nog effec�ef treinen reden en er
in Waarloos een sta�on was. De Beekboshoek hee� daar
nog lang de naam Sta�onsstraat gehad.

Frank ging ook dieper in op de benamingen van de grote
hoeves in de buurt. De Pauwhoeve behoorde toe aan
een familie De Pauw, die trots en hovaardig was. De
Blauwe Steenhoeve is nu afgebroken maar hee� zijn
naam aan een straat gegeven. Deze blauwe steen was de
plaats aan de rand van het dorp waar de galg stond.
Bezoekers van Kon�ch met kwaad in de zin dachten dan
wel twee keer na om iets in het dorp te mispeuteren.

Na een laatste uitleg van Dirk in Schapenhagen volgde een welverdiend drankje.

Nik

Wandeling langs natuur en erfgoed door Kon�ch en Waarloos

Langbos/Babbelse plassen

Hulstmansbos

Schapenhagen Foto’s :Peter Geschier
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Ac�viteitenkalender

zaterdag 10
augustus

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden:
maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Laarzen zijn meestal nu�g.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

zondag 25 augustus

Promo�estand op de
Boerenmarkt te Waarloos

Afspraak: 10 u. in de Ferd. Maesstraat te Waarloos

Einde omstreeks 15 u.

Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 31
augustus

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden:
maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Laarzen zijn meestal nu�g.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

donderdag 5
september Cursus vogeltrek i.s.m.

Luscinia

Theorie deel 1

Afspraak: 19u.30 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT)
Inschrijven: natuurpuntoudespoorweg.be

Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zaterdag 7
september Natuurwerkdag in de

Mosterdpot

Allerlei werkjes en schoonmaak
Mosterdpotje

Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde
omstreeks 13 u.
Laarzen of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

zaterdag 14
september

Leden-BBQ

Afspraak: 17 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT)
Einde omstreeks 23 u.
Inschrijven via website natuurpuntoudespoorweg.be

donderdag 19
september Cursus vogeltrek i.s.m.

Luscinia

Theorie deel 2

Afspraak: 19u.30 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT)
Inschrijven: natuurpuntoudespoorweg.be

Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zaterdag 21 en
zondag 22
september Natuurwerkdag in de

Oude Spoorwegberm

Afspraak: zaterdag 9.30 u. ingang langs de veldweg aan
Notmeir in Duffel, zondag ingang Oude Waar-
loossteenweg te Waarloos. Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Laarzen of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

https://www.natuurpuntoudespoorweg.be
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving_leden_bbq.html
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving_leden_bbq.html
https://www.natuurpuntoudespoorweg.be
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zaterdag 5 oktober
Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei:
maaibeheer

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het bos links van de
serre (volg pijlen Goorbosbeekvallei van aan de
spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel).
Einde omstreeks 13 u.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 6 oktober Cursus vogeltrek i.s.m.
Luscinia

Prak�jk deel 1

Afspraak: om 7.45 u. aan trektelpost Anderstad.
Stylo en papier, verrekijker en eventueel telescoop niet
vergeten. Zie ook pagina 21.
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zondag 6 oktober Natuurwerkdag in
Langbos&Babbelse

plassen: wilgenopslag
terugdringen met Chiro

KoKa

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuur-gebied op
de hoek Langbosweg-Boskapelweg te Kon�ch.
Einde omstreeks 16 u.
Laarzen of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik
Woestenborghs 0479 / 80 83 87

donderdag 10
oktober

Cursus roofvogels
(organisa�e Bioklas

Edegem met Natuurpunt
CVN) Theorie deel 1

Afspraak: 19u30 tot 22u30 Bioklas fort 5, Hangar 23,
Ves�nglaan 55, 2650 Edegem.
Lesgever: Koen Leysen van Natuurpunt CVN.
Inschrijven: www.edegem.be/�ckets
Meer info op pagina 21

zaterdag 12
oktober Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden:
maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel
Einde omstreeks 16 u. Laarzen zijn meestal nu�g.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

zaterdag 19
oktober Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden:
maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/ Senthout Duffel
Einde omstreeks 16 u. Laarzen zijn meestal nu�g.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

zondag 20 oktober Cursus vogeltrek i.s.m.
Luscinia

Prak�jk deel 2

Trektelpost Kristallijn Maatheide in Lommel.
Afspraak om 7 u. op parking aan Vanderlindenplein Duffel.
Stylo en papier, verrekijker en eventueel telescoop niet
vergeten. Zie ook pagina 21.
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

dinsdag 22 oktober

Natuurwerkdag in de
Oude Spoorwegberm
met Sint-Gabriëlschool

Afspraak: Hulstmansbos (ingang via Gasthuisstraat of via
OSB, thv Hessepoelbeek). We starten om 9.00 u. en
eindigen rond 16.00 u.
Wat? Maaien van oeverzones, exotenbestrijding,
uitbreiding poel en ophoging wandelpad op OSB.
Stevige kledij, stevige schoenen of laarzen.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

zondag 3 november
Herfstwandeling op de
Oude Spoorwegberm:
van Hulstmansbos tot
Schapenhagen (en terug)

Afspraak: 14 u. Gasthuisstraat Kon�ch/Waarloos
Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

https://www.edegem.be/tickets
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Studie

Dier in de kijker: het rozemarijngoudhaantje
Weer een exoot zeker, hoor ik al iemand zeggen. Tja, met de klimaatopwarming zijn er wel meer zuidelijke
diersoorten te verwachten.

Het rozemarijngoudhaantje is zo’n diertje: het oorspronkelijke leefgebied is Zuid-Europa. Het lee�
voornamelijk op planten die we als zuiders bestempelen: rozemarijn, salie, lavendel, citroenmelisse, �jm.
Heerlijk geurende kruiden dus, waar rozemarijngoudhaantjes wel eens kunnen op woekeren waardoor je
mooie kruidenstruiken er even kaal gaan bijstaan als buxusplanten waar de buxusmot is langs gekomen.
Zowel de kevers als de larven eten de kruiden.

Tot voor kort had ik nog nooit van dit insect gehoord, totdat men me
vertelde dat honderden diertjes de rozemarijn in hun tuin in Kon�ch
Kazerne volledig hadden kaalgevreten. Toen gingen de alarmbellen bij mij
af: zou ik in mijn tuin ook al “prijs” hebben? Eerst leek het nog mee te
vallen, maar na wat grondiger zoeken kon ik toch ruim twin�g beestjes
vinden op rozemarijn, lavendel en salie. Een
echte plaag was het dus zeker niet.
Vervolgens even het internet afschuimen:
hoe kan men een plaag bestrijden of
voorkomen? De aan te raden methode is:
vangen en vernie�gen, sproeien vind ik zeker
geen op�e.

Het zoeken is wel een monnikenwerk, maar
gelukkig zi�en de insecten vooral in de
toppen van de planten, waar de jonge
scheuten zich bevinden. Als ik nu de planten
in mijn tuin check of er nog snoodaards op

zi�en, vind ik er nog wel enkele, gelukkig geen massa. Voorlopig alles onder controle dus.

Nochtans is het best wel een mooi diertje: donkersmaragdgroen, met een blauwpaarse schijn, wat
roodach�ge streepjes en soms een gouden schijn er bovenop. Het hee� zijn naam dus niet gestolen. Het
behoort tot de familie van de bladhaantjes en zou eerder zelden vliegen. Blijkbaar slagen ze erin om
flanerend door het gras in tuinen te koloniseren…

Eieren worden afgezet aan het eind van de zomer, aan de onderkant van de bladeren. De grijswi�e larven
met lengtestrepen zijn slechts enkele millimeter lang. Als het te warm wordt gaan ze in rust, zodat ze in de
nazomer weer volop ac�ef worden.

De eerste waarneming die ik terugvond op waarnemingen.be dateert van april 2006. De expansie verloopt
dus zeker niet zo explosief als dit bij de buxusmot het geval was.

Zie bijgaand verspreidingskaartje van alle waarnemingen van 2019 tot
eind juni (bron waarnemingen.be): ze zi�en ondertussen al zowat
overal verspreid in Vlaanderen.

Afwachten of hier natuurlijke vijanden zullen opduiken, want op dit
ogenblik zijn die er nog niet.

Dirk

Foto: Dirk Costrop

Foto: Hannes Giglot
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De inhuldiging op 10 juni van de Samen op Pad-kaart en meteen ook de officiële opening van de
kinderlus Curieuzeneuzemosterdpad is met 450 bezoekers een groot succes geworden. Deze kaart
bundelt zeven�en kindvriendelijke lussen in en omMechelen. Het symbool voor de lus in de
Mosterdpot is een konijntje. Je kunt dus makkelijk de
wandeling maken door de paaltjes te volgen.

Pre�g was ook de
belangstelling van de
media: zowel VRT als
RTV stuurden een
reportageploeg.

De speelelementen
die Jos, Gilbert, Jan
en Ludo in de

afgelopen maanden hebben gecreëerd kenden veel succes,
alsook het blotevoetenpad dat we maakten met
medewerkers van het bedrijf MS Amlin (zie vorig nummer).

Er waren ook veel extra ac�viteiten op deze dag:
kleigezichtjes maken, vertelstand, voeldozen, vogels kijken,

bodemdiertjes
zoeken, waterdiertjes
bekijken. Daar werd
(ondanks een fikse
bui) enthousiast aan
deelgenomen en als
ul�eme beloning
volgde een lekker
ijsje.

Peter

P.S.: Wil je de kaart hebben, ga dan naar deze pagina:
h�ps://www.rlrl.be/samen-op-pad/5590

Nog even ter herinnering: het project ‘Samen op pad’ werd gerealiseerd binnen het strategisch project
ORIOM (Open Ruimte In en Om Mechelen), een samenwerking tussen Regionaal Landschap Rivieren-land,
het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt vzw, met financiering van Departement Omgeving.

Inhuldiging kinderlus „Curieuzeneuzemosterdpad”

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Wie deze zomer een Samen op pad-tocht maakt, kan meedoen aan de #vandaagsamenoppad
fotowedstrijd. De winnaars trekken eropuit met een natuurgids �jdens de herfstvakan�e!

Wil je kans maken op deze leerrijke en avontuurlijke natuuruitstap? Deel dan tot en met 31 augustus
2019 een grappige, originele, mooie foto vanop je wandeltocht via Instagram met de hashtag
#vandaagsamenoppad.

Foto: Ludo Bakkovens

https://www.rlrl.be/samen-op-pad/5590
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Cursus Vogeltrek
De vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van
vorige eeuw hee� men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen. In
deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zi�en. Ook gaan we
na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe
vogels zich gedragen �jdens hun trektocht en met welke problemen ze hebben
af te rekenen.
Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren
in Vlaanderen. Dit komt ook aan bod in de prak�jklessen die in overleg met de lokale vogelwerkgroep
worden vastgelegd. Op een goed gelegen telpost noteren we dan een voormiddag alle overtrekkende
vogels.
Mee te nemen: schrijfgerief, verrekijker, telescoop bij excursies.
Cursusdata:
Theorie: donderdagavond 5 en 19 september 2019 van 19.30 u. - 22.30 u. in het Mosterdpotje
Excursies: simultaanteldag in Anderstad op zondag 6 oktober 2019 (dag van Eurobirdwatch) - 7.45 u.
parking Anderstad en Kristallijn Maatheide in Lommel op zondag 20 oktober 2019 - afspraak plein aan
Vanderlindenlaan in Duffel (carpooling) vertrek om 7 u. Einde 12 u. ter plaatse.
Prijs: € 28 leden Natuurpunt, € 32 niet-leden
Afspraakplaats voor theorie: het Mosterdpotje (parkeren mogelijk op PVT) Mechelsebaan 218 (voor
gebruik op Gps: nummer 220 ingeven), 2570 Duffel
Begeleider: Joeri Cortens | Natuurpunt CVN en gidsen van Vogelwerkgroep Luscinia.
Inschrijven via onze website natuurpuntoudespoorweg.be
Info en contact: Rebecca Pers, 0486 79 16 12, rebeccapers@yahoo.com

Cursussen najaar

Cursus Roofvogels
Tijdens deze bijzonder populaire cursus worden prach�ge beelden getoond van
onze roofvogels. We behandelen hun ecologie, de rela�es die ze hebben met
hun omgeving, trek en lichaamsbouw. Ook de bedreigingen komen aan bod. De
hoofdbrok is determina�e. Het is vaak moeilijk om roofvogels correct op naam
te brengen. We leren de cursisten stap voor stap hoe ze hierbij te werk moeten
gaan en wanneer ze welke soort mogen verwachten. Daarbij wordt uitgebreid

aandacht besteed aan de belangrijkste determina�ekenmerken.
Prijs: € 45 leden Natuurpunt, € 50 niet-leden.
Deelnemers: minimumlee�ijd 18 jaar
Theorie: 10/10, 21/11, 28/11 en 05/12 van 19.30 tot 22.30 u.,
Excursie: 07/12 van 08.00 tot 18.00 u.
Afspraakplaats: Bioklas fort 5, Hangar 23, Ves�nglaan 55, 2650 Edegem.
Lesgever: Koen Leysen van Natuurpunt CVN.
Inschrijven: www.edegem.be/�ckets of te koop aan de balie van het gemeentehuis van Edegem

http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving_leden_bbq.html
mailto:rebeccapers@yahoo.com
https://www.edegem.be/tickets
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Anno 2019: een droog en heet maaiweekend op de Oude Spoorwegberm

Als vrijwilliger bij Natuurpunt maak je kennis met zowat alle weertypes en -grillen. Het is dan ook
vreemd dat we nog steeds mensen ontmoeten die vinden dat er een ‘klimaathysterie’ bezig is en dat
het zo’n vaart niet loopt met ‘global warming’. Zij waren beter mee komen helpen op de Oude
Spoorwegberm, bij een temperatuur van rond 35°C op het laatste weekend van juni. Dat kan
geboekstaafd worden als het warmste maaiweekend ooit.

Ook qua biomassa werd het een ‘topjaar’: na de
poederdroge aprilmaand, wisselden zon en regen
elkaar af in mei en een deel van juni. Ideaal om
alle ruigtes en grassen de hoogte in te jagen: half
juni kregen we regelma�g mails met ‘bijna geen
doorkomen aan op de berm’ en ‘wanneer wordt
alles nu eigenlijk gemaaid’. De data van de
maaiweekends liggen echter al een jaar vast en
(zeker als je met vrijwilligers werkt) kan je niet
zomaar ad hoc, omwille van de weersomstandig-
heden, uitrukken om paden te gaan maaien. Het
vergt ook voorbereidingswerk en materieel om dit
efficiënt georganiseerd te krijgen.

Het werk was eigenlijk al de voorgaande zaterdag gestart: grote delen van de wandelpaden en
aangrenzende hooilandjes werden met de Rapid/zwadmaaier voorgemaaid. Het voordeel van de hete
droogte was wel dat al het maaisel een week later hooi was geworden: dat maakt qua gewicht een
heel verschil in het bijeen rakelen en afvoeren!

Een aantal extra e-zines en een vervroeging van het startuur om de hi�e ietwat voor te blijven,
hebben toch telkens 7 à 9 vrijwilligers opgeleverd. Zowel ‘die hards’ waren present als een paar
nieuwelingen die de berm nog maar recent al wandelend hadden ontdekt (en door kregen dat
vrijwilligers die beheren en onderhouden…).

Het vergde ervaring om de verschillende trajecten aan te pakken.
Het bijeenharken van de gemaaide delen ging vlot, maar het
stremde op de plaatsen waar een maaibalk niet was geraakt en dus
bosmaaiers het werk moesten doen. Het verse maaisel moest dan
ook nog met hooivork en kruiwagen worden afgevoerd …

Zaterdagvoormiddag was het deel N1 tot Wildemansstraat
afgewerkt en kon begonnen worden met het traject rich�ng
Beekboshoek. Dit is het langste en minst toegankelijke deel en dus
heel wat meer over en weer geloop om alles afgevoerd te krijgen. ’s
Namiddags, bij een temperatuur die ondertussen al naar 35°C was
geklommen, kwam het deel Beekboshoek-Gasthuisstraat aan de
beurt. Dat gebeurde deels onder de blakende zon en de deelnemers
moesten wat gas terug nemen en (heel) regelma�g rehydrateren.
Wat we toen opdronken, kwam er snel langs alle poriën terug uit,
maar we haalden het einde van de dag. Het vooruitzicht op enkele

Foto:Wim Annaert

Foto:Wim Annaert
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echt koele Dale’s, aangeleverd door de voorzi�er, verzach�en
het labeur van die dag.

Zondag was het ‘zalig’ werken, net geen 30°C! De trajecten
Ferd. Maesstraat-Oude Waarloossteenweg en van daaruit
rich�ng zuiden werden met vernieuwde moed aangevat. Op
deze delen namen we ook enkele aangrenzende hooilandjes
mee: wat extra gerakel, maar het vooruitzicht op meer
bloemenrijkdom maakt veel goed. Hier hebben we ook nog
één van de weinige hardnekkige haarden van Japanse
Duizendknoop maar ineens aangepakt.

In het laatste kwart van het weekend kwam s�laan het einde
in zicht, met een zich prach�g ontwikkelend hooiland op het
menu en voor een duo bosmaaiers (en hun bedieners) het nog
lange traject van Lage Vosbergstraat tot bijna aan Notmeir. Het
voordeel van de werkdag vroeg te starten, is dat je ook een
uurtje langer kunt werken om het allemaal rond te krijgen …
iedereen is te verleiden met een paar Dale’s op het einde!

Ondanks de hi�e, het geloop en gesleur, overheerst het gevoel
dat we dit weekend weeral een puike presta�e hebben
afgeleverd. Niet alleen het volledige traject van de Oude
Spoorwegberm werd gemaaid, ook de diverse hooilandjes die
langs het wandeltraject liggen en ook de verbindende trage
wegen tussen Oude Spoorwegberm en Schapenhagen en
Hessepoelbos. We nemen die trajecten erbij omdat ze cruciaal
zijn in de verbindingen met andere gebieden en wandellussen
(onder meer het Boskapellenpad). We kunnen ons wel de
bedenking maken dat dit geen taak is voor Natuurpunt: het
zijn feitelijk buurtwegen en dus de verantwoordelijkheid van
de gemeente.

Bij die hi�e is er uiteraard gedronken: twee thermossen koffie
(Fairtrade uiteraard!), een kleine twin�g liter water en een bak
Dale (op het einde van de werkdag!)

We hebben 1,5 km maaisel handma�g afgevoerd, een kleine
frac�e van de totale lengte. Natuurpunt kan immers jaarlijks
rekenen op Johan die met zijn (kleine) Ferrari het merendeel
van het maaisel machinaal afvoert naar welbepaalde
verzamelpunten van waaruit het rich�ng compostering gaat.
Zonder hem hadden we nog een extra werkdag nodig om dit
allemaal rond te krijgen. Een welgemeende dank aan hem en
aan alle vrijwilligers die het beste van zichzelf hebben gegeven
�jdens dat hete weekend!

Wim
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Eén van de mooiste dorpjes langs de Schelde hee� zich het laatste
decennium tot een prach�ge natuurparel ontwikkeld. Deze bestemming
stond dan ook al een poosje op ons verlanglijstje voor een
seizoenswandeling.

Historisch was de monding van de Barbierbeek al een aantrekkelijk plekje
toen ‘Wegen en verkeer’ in de tweede hel� van vorige eeuw plannen
smeedde om de grote ring van Antwerpen over het gebied te laten
lopen. Gelukkig voor veel natuur rond Antwerpen werd dit plan afgevoerd. Er kwamen echter
noodgedwongen andere plannen. De Scheldedijkbreuk in 1976 met grote overstromingen tot gevolg,
dwong de overheid om een globaal plan uit te rollen met de bedoeling het hele Scheldebekken te
vrijwaren van wateroverlast bij storm en spring�j. Het omvangrijk Sigmaplan werd opgemaakt en stap
voor stap in uitvoering gebracht. Ook de watergevoelige regio Kruibeke , Bazel, Rupelmonde kwam in
het vizier voor de aanleg van een 620 ha groot Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) Kruibeke

polder. De eerste voorbereidingen namen in 2003 een start met de
aanleg van de imposante ringdijk. Inzichten rijpten om naast de
waterberging ook de natuur en het recrea�eve aspect te
ontwikkelen. Met habitat- en vogelrichtlijnen bij de hand werd de
natuurontwikkeling in het Life-project “Scalluvia” gegoten. Tussen
2013 en 2018 werd dit natuurgebied van 90 ha binnen het GOG
gerealiseerd. Het resultaat evolueert naar een adembenemende
plek waar mens en natuur elkaar vinden. In zo’n
natuurontwikkelingsproject werk je al�jd naar kenmerkende

doelsoorten voor dit type natuur die bestaat uit water (bi�ervoorn, kleine modderkruiper), rietkragen
(woudaapje en purperreiger) en elzenbroekbos (ijsvogel en blauwborst). Inmiddels zijn bever, o�er en
ree teruggekeerd en is er zelfs al enkele malen een visarend gespot.

Peter, onze gids, had zijn grote fotolens mee en nodigde de elf
wandelaars uit om het luchtruim regelma�g te checken. Helaas geen
visarend maar wel blauwe reiger en aalscholver. In de kreek o.m.
bergeend, kokmeeuw en wilde eend in rui, aan de kijkwand kievit en
scholekster.

We genoten uiteraard ook van de vogelzang in het riet en de vele zomer-
bloemen. Een soort die onze aandacht vasthield was het moederkruid.
Het is een vaak verwilderde cultuurplant die vroeger veelvuldig voorkwam in oude boerentuinen. De
op kamille lijkende bloemhoofdjes hebben hun naam niet gestolen: de plant werd immers gebruikt
tegen kraamkoorts, maar ook om weeën op te wekken en tegen allerlei vrouwelijke ongemakken. De
blaadjes zijn eetbaar in sla en omelet.

Na een boeiende, warme wandeling vonden we verkoeling en gezelligheid op het terras van de
Duiventoren.

Marleen

Zomeruitstap naar Bazel

Foto: Marleen Van Puyvelde

Moederkruid
Foto: Peter Geschier

Barbierbeek - Foto: Peter Geschier
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Al voor de vijfentwin�gste keer wil Natuurpunt met de
Behaag... Natuurlijk-ac�e het aanplanten van streekeigen
hagen bevorderen. Der�en Natuurpuntafdelingen
ondersteunen de ac�e en richten zich zo tot de bevolking
van der�g gemeentes in het westen van de provincie
Antwerpen.
Het succes van de opeenvolgende campagnes hee�
ongetwijfeld te maken met de vlo�e samenwerking
tussen de medewerkers van onze natuurvereniging,
gemeentelijke groendiensten, milieudiensten en
milieuadviesraden in de Natuurpuntwerkgroep Behaag ...
Natuurlijk.
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen
tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en
privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de
verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap
zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen!
Je kan vanaf 1 september tot 31 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten
aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk: deze
bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei
ziektes en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee.

Pakke�en: houtkant, houtkant na�e gronden, geschoren haag, doornhaag, bloesem- en
bessenhaag, veldesdoornhaag, meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje, taxushaag,
haagbeukhaag, beukenhaag. (samenstelling pakke�en: users.telenet.be/behaag/haagpakke�en.htm)
Planten: klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, bosrank.
Bomen: knotwilgpoot, kweepeer, vogelkers.
Fruitbomen: Pruim (Belle de Louvain), Kers (Lapins), Appel (Elstar), Peer (Doyenné du Comice).
Bijenhotel

Duffel
Contact: Omgevingsloket omgeving@duffel.be, 015 30 72 60

Bestellen uiterlijk donderdag 31 oktober op het onthaal van het gemeentehuis, Gemeentestraat 21
(2e verdieping).
Bedeling op zaterdag 7 december (van 10 - 12 u., Technisch Centrum, Norber�jnerlei 38 Duffel (kijk
ook op website van de gemeente www.duffel.be)

Kon�ch
Contact: Milieudienstmilieu@kon�ch.be, 03 450 78 68/69.

De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op Belfius BE66 0910 0009 8443 van
Gemeentebestuur Kon�ch, met vermelding van jouw naam en “Behaagac�e 2019”.

Let wel: jouw bestelformulier dient uiterlijk op donderdag 31 oktober bezorgd te worden bij de
milieudienst: ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail (milieu@kon�ch.be).
Bedeling op zaterdag 7 december tussen 13 en 15 uur, serrecomplex Eric Van den Eynde,
Pierstraat 350, 2550 Kon�ch, grens met Rumst.

http://users.telenet.be/behaag/haagpakketten.htm
mailto:omgeving@duffel.be
https://www.duffel.be
mailto:milieu@kontich.be
mailto:milieu@kontich.be
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Water wordt het nieuwe goud

Nadat de maanden februari, april en mei te droog waren, hee� het in juni dan toch eindelijk nog eens
goed geregend. Zoals weerman Frank Deboosere het verwoordde in zijn weerbericht: “er is de
voorbije dagen goud uit de lucht gevallen”.

Ondanks die regen in juni is het grondwaterpeil
nog niet hersteld. Door de overma�ge verharding
in Vlaanderen trekt �jdens zo’n buien nauwelijks
een druppel water in de bodem. Door het vele
beton stroomt de kostbare regen via het
rioleringsstelsel of de afvoerkanalen rich�ng
waterloop en zee. Gelukkig zorgden die stevige
buien er wel voor dat op sommige plaatsen
beekvalleien overstroomden, waardoor de
sponswerking grotendeels herstelde. Ook poelen
werden aangevuld tot meer acceptabele hoogtes.

Wat zijn de gevolgen van de droogte? In onze natuurgebieden zien we veel bomen met stress. In de
Mosterdpot lijkt de iep voor ‘t Mosterdpotje het te begeven. Eerst dachten we aan iepenziekte, maar
de boom vertoonde daarvan geen uiterlijke tekenen. Er is dus maar één verklaring: droogtestress.

Een ander heikel punt vorige zomer was de volledige uitdroging van alle grachten in de Babbelbeekse
Beemden. De waterviolier was eind september nergens meer aanwezig: opgedroogd en
verschrompeld. Pas in april lieten de eerste rozetjes zich opnieuw zien maar niet meer zo talrijk en
verspreid als voorheen.

Volgens de klimaatmodellen zullen we meer van deze extremen krijgen. Hevige buien zoals in juni
worden dagelijkse kost en droogtes zoals in de zomer van 2018 zullen meer regel dan uitzondering
worden.

Het is dus duidelijk wat er moet gebeuren: als het regent moeten we het water maximaal vasthouden
en de kans geven om de grond in te trekken. Naast ontharden is een beter bodemgebruik één van de
mogelijkheden. Essen�eel is een zo gevarieerd mogelijke begroeiing. Een ander belangrijk punt is het
aanbrengen van microreliëf. Het verschil in hoogte remt water af en zo krijgt het de kans de bodem in
te trekken. Het viel me op hoe snel de grasvlakte in mijn eigen tuin zich vorige zomer na een beetje
regen herstelde, in tegenstelling tot de strak geschoren gazonnetjes van de buren. Tot slot is ook de
aanleg van een groendak een pluspunt. De planten die erop groeien gebruiken ongeveer 40% van het
water en de overige 60% sijpelt langzaam weg. Die biotoop vol bloemen en planten zorgt dan ook nog
voor verkoeling.

Eigenlijk kan je het als volgt samenva�en: creëer meer natuur, werk natuurlijker en let op enkele
kleine details. Als iedereen het doet help je mee de droogte aanpakken: alle beetjes helpen. Maar om
de grootschalige problemen te milderen hebben we meer en grotere natuurgebieden nodig. Niet
alleen verminderen of vermijden ze lokale wateroverlast, ze fungeren ook als spons en houden zo
water langer vast en milderen meteen ook de verzengende hi�e.

Babbelbeekse beemden Foto: Peter Geschier
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In de aanloop naar de afgelopen verkiezingen is dit aspect veel te weinig aan bod gekomen in de
deba�en bij de poli�eke par�jen. Het ging vooral over de transi�e naar andere energiebronnen en
afvang van CO2. Dat is ook erg belangrijk, maar over meer natuurgebieden om de klimaatproblemen
en de gevolgen ervan aan te pakken heb ik al bij al heel weinig gehoord.

De gedegradeerde natuur dient hier en daar terug een zetje te krijgen, maar daarna gebeurt al de rest
gra�s en vanzelf: CO2 en methaanopslag, waterberging zelfs zonder aandrijving van pompen.

Kijk maar naar de Babbelse Plassen en het Hulstmanbos waar met wat graafwerken de natuur werd
verbeterd. Of de Babbelbeekse Beemden die al honderden jaren water bergen. Evenzeer kunnen
drogere natuurgebieden zoals de Mosterdpot een schakel vormen. Het ven stond opvallend hoger in
juni vlak na de hevige buien om dan terug te zakken. Hoe dat komt? Juist, het water sijpelde in de
grond en vulde zo de voorraden ondergronds terug aan.

Onze afdeling zal alle ini�a�even omarmen die de droogte bestrijden en hier met alle mogelijke
partners rond samenwerken. Natuur is daarbij het uitgangspunt. Er zi�en heel wat zaken in de pijplijn,
sommigen werken we volop uit, andere zi�en al
in de uitvoeringsfase.

Zoals jullie weten hebben we een goede 6 ha
Edegemse beekvallei verworven. Deze vallei zal
voor de hi�e-eilanden Kon�ch en Edegem een
verkoelend element zijn en fungeren als
overstromingsgebied. De extra waterberging die
begin dit jaar werd gegraven hee� in maart en
juni al zijn nut bewezen.

Ook de inrich�ngswerken aan natuurgebied
Schapenhagen in Kon�ch zullen hopelijk dit
najaar nog aangevat worden. De vergunning voor
de bouw van de reten�ezone is verleend, het in
2016 aangeplante bos groeit goed en wordt s�laan vanop afstand zichtbaar. Nu nog de hele
reten�ezone aanleggen en daarna zal de natuur het overnemen.

Dankzij onze aankoop van een smalle doch belangrijke oeverzone vorig jaar in de Goorbosbeekvallei
kunnen we de waterloop meer ruimte geven door over onze nieuwe eigendom te meanderen. Voor
de verstoorde waterhuishouding een bijkomende zegen.

Via het mede door ons gelanceerde projectWaterlandschap werken we aan robuuste beekvalleien en
ra�oneel watergebruik en -conservering bij serristen. Ook hier zit er een mooi project in de pijplijn
waar de natuur beter van zal worden.

Natuurpunt is dus klaar om de klimaatuitdagingen aan te gaan door met tal van partners samen te
werken met de natuur als onze belangrijkste troef. Hopelijk vinden we dat ook terug in het nieuwe
regeerakkoord van de nog te vormen Vlaamse regering. Laat het Natuurpuntmemorandum en de vele
voorbeelden op terrein hen inspireren.

Johan Asselberghs

Edegemsebeekvallei Foto:Dirk Van Bortel
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Ken je onze heerlijke biobieren? De tradi�onele
Gageleer ‘Original’ mogelijk wel, maar er zijn nu
ook de smaakvolle Dark en de lichtjes
citruszurige White. Wie ze wil proeven kan een
bak bestellen voor € 36 (+ € 8 leeggoed) met bv.
telkens 8 flesjes van deze 3 bieren.

Stuur een mail aan
dirk.costrop@telenet.be

of sms je wensen naar
0476 / 66 08 28.

Info

Zaterdag 14 september: onze onovertroffen BBQ!
Voor alle afdelingsleden is dit de ideale afsluiter van de zomer. Alle
beheerwerken, inventarisa�es en natuurwandelingen komen nu op de
tweede plaats voor een gezellig samenzijn in een schi�erende omgeving.
De boog kan immers niet al�jd gespannen staan! Afspraak vanaf 17 uur, op
het terras van het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 Duffel.

De bijdrage bedraagt 20 euro/persoon alles inbegrepen, kinderen tot en met 12 jaar 12 euro, onder 6
jaar gra�s. Zoals steeds vragen we je bestek en borden zelf mee te brengen, dan moet niemand zich
opofferen als afwasser van dienst!

Inschrijven via de website vóór 31 augustus.

Opgelet: maximaal 70 personen: �jdig inschrijven is dus de boodschap!

Helpende handen zijn welkom: rechtze�en en/of a�reken van de tenten. Wie ons wil verrassen met
een onovertroffen drankje of dessert: geef een seintje aan dirk.costrop@telenet.be

Cursus: Natuurfotografie voor dummies (i.s.m. Natuurpunt CVN)
Natuur fotograferen kan je ook in de stad, buiten de klassieke natuurreservaten. Zelfs
met een smartphone of eenvoudig fototoestel kan je interessante, indrukwekkende,
veelzeggende en zelfs mooie foto’s nemen. In deze cursus maak je kennis met de
belangrijke elementen van de fotografie: de belich�ng, de keuze van het onderwerp,
maar vooral: de mogelijkheden die de natuur je biedt en de boodschap die jij als

fotograaf wil meegeven met je beeld. Er wordt zo weinig mogelijk ingegaan op het merk van je
camera, maar je krijgt wel �ps om �jdens het fotograferen je beeld zo goed mogelijk vast te leggen.

Wanneer: 16/11, 23/11, 30/11 en 07/12/2019 telkens van 09.30 tot 12.30 u.

Minimumlee�ijd: 18 jaar

Waar: Bioklas, Hangar 23, Fort 5, Edegem

Prijs: €45 leden Natuurpunt en €50 niet-leden

Inschrijven: www.edegem.be/�ckets of te koop aan de balie van het gemeentehuis van Edegem.

mailto:dirk.costrop@telenet.be
https://www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
https://www.edegem.be/tickets
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Afdelingsinfo

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,
Conservator Babbelbeekse Beemden, verantw. beleid, amfibieën (Hyla),
planten-werkgroep, lid Minaraad, GECORO 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
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 Cultuurraad Duffel, bestuurder
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 en Langbos & Babbelse Plassen
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
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@telenet.be

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

Luc Giglot
Materiaalmeester, lid Minaraad Kontich
Vitsenveld 30, 2550 Kontich
gsm 0485/61 70 22
luc.giglot@telenet.be

Dimitri Hoste
Conservator Edegemse beekvallei en Oude Spoorwegberm
Hovestraat 154 2650 Edegem
gsm 0473/63 53 72
dimitri.hoste@proximus.be

Peter Peeters
Conservator Babbelbeekse Beemden
Leopoldstraat 63/1 2570 Duffel
gsm 0497/17 18 14
peter.peeters2010@gmail.com

Rebecca Pers
Verantwoordelijke educatie
Molenstraat 33 2570 Duffel
gsm 0486/79 16 12
rebeccapers@yahoo.com

Brahim Sagaama
Bestuurslid, lid Minaraad Duffel
Provinciestraat 73 bus 1, Duffel
gsm 0477/79 57 05
virealcenter@gmail.com

Greg Stevens
Conservator Edegemse beekvallei
Altenastraat 67 2550 Kontichgsm 0497/46 40 48
gregstevens2773@gmail.com

Lidgeld (€) 27 37 38 42 44 59

Lid Natuurpunt X X X X X X
natuur.oude spoorweg X X X X X X
Natuur.Blad X X X X X X
Natuur.Focus X X X
Natuur.Oriolus X X X
Zoogdier X X

Guy Van Aken
Conservator Edegemse beekvallei
Helenaveldstraat 12 2550 Kontich
tel. 03/457 87 82
vanakenguy@gmail.com

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

Stefaan Vercauteren
Materiaalmeester
Mechelsebaan 176, 2570 Duffel
gsm 0476/60 47 67
stefprojects@advalvas.be

Nik Woestenborghs
Conservator Langbos & Babbelse Plassen
Hoge Akker 30, 2550 Kontich
gsm 0479 80 83 87
nik.woestenborghs@telenet.be

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg

Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel
Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 27 en is geldig voor het hele gezin. Leden van
Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde tijdschriften
Natuur.focus (natuurstudie), Natuur.oriolus (voor vogelkijkers) en Zoogdier.
Schrijf het vereiste bedrag over op rekeningnr IBAN: BE17 2300 0442 3321,
BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Je kan je lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan het
identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736
Je ontvangt:

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (24 ha) in Kon�ch, Waarloos, Rumst en Duffel
Edegemsebeekvallei (3,3 ha) in Kon�ch
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kon�ch
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Babbelbeekse Beemden (5 ha) in Duffel

Je kan ons steunen door een gi� over te schrijven ten voordele van onze
natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588, BIC
GEBABEBB van Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met
als vermelding: nr 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg.
Voor gi�en vanaf € 40,00 krijg je een fiscaal a�est.

Wij bieden je:
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, natuurwerkdagen
en nog veel meer …
Als lid krijg je ook kor�ng bij verschillende handelszaken (zie website)

Algemeen mailadres van de afdeling: info@natuurpuntoudespoorweg.be

Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. ac�ef in Duffel):
Dorien Goossens
Voorzi�er
voorzi�er.pallieterland@outlook.com
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. ac�ef in Kon�ch en Waarloos)
Raf Jansen
Voorzi�er en contactpersoon
ra�ansen@scarlet.be
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
mailto:jdoms.pdeprey@telenet.be
mailto:peter.geschier@telenet.be
mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:dimitri.hoste@proximus.be
mailto:peter.peeters2010@gmail.com
mailto:rebeccapers@yahoo.com
mailto:virealcenter@gmail.com
mailto:gregstevens2773@gmail.com
mailto:vanakenguy@gmail.com
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
mailto:stefprojects@advalvas.be
mailto:nik.woestenborghs@telenet.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
https://www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:voorzitter.pallieterland@outlook.com
mailto:www.jnm.be/pallieterland
mailto:rafjansen@scarlet.be
mailto:www.jnm.be/antwerpen
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Onze gebieden van bovenaf

Het Hulstmansbos met de ‘Cobra’ foto: Dirk Van Bortel

Schapenhagen foto: Dirk Van Bortel

Edegemse beekvallei - hier komt binnenkort het Pluysegembos foto: Dirk Van Bortel
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Expedi�e Natuurpunt

Je kon al lezen op pagina’s
10 en 11 dat de vier
ploegen de eindmeet
hebben gehaald. Dat is in
niet geringe mate te
danken aan de uitstekende
begeleiding die ze kregen.
Bravo begeleiders: dank
jullie voor het eten, drank,
sleuren met bagage,
opze�en en a�reken van
tenten, zorgen voor muziek
en alle hulpmiddelen die
�jdig ter beschikking
werden gesteld! Foto: Veerle De Boey

Foto: Sabine Cers�aens

Foto: Kristel FierensFoto: Koen Vriens

Foto: Koen Vriens

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier


