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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, Els Lauwers, Johan Asselberghs, Hannes Giglot, Johan Giglot, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Steven Buelens, Wim Annaert

Foto’s/tekeningen: Greg Stevens, Guido De Prins, Johan Asselberghs, Luc De Naegel, Ludo Bakkovens,
Marcel Langelaan, Myrtle Verhaeven, Peter Geschier, Steven Buelens, S�jn Baeten, Walter Van Camp

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Jan Wijgerde, Johan Asselberghs, Ludo Bakkovens, Marleen Van
Puyvelde, Paul Ca�eeuw.

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

Belangrijke afdelingsdata in 2022-3 (meer info op pagina’s 16 en 17)
27/11 Boomplantac�e Abroekbos Duffel Mijlstraat
16/12 Kerstmarkt Sint-Mon�ort Kon�ch Kazerne
28/12 Plantac�e Babelse beekvallei
22/01 Vogelkijktocht Zeeland
28/01 Sterrenkijkavond met Urania

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

Foto cover: Wandeling �jdens Curieuzeneuzemosterdpot foto: Peter Geschier

Kom je naar onze afdelingsdag op zaterdag 28 januari 2023?
We maken eerst een mooie wandeling vanaf 14.30 u. vanop de parking van de PVT Mechelsebaan
220 Duffel. Vanaf 17 u. houden we onze algemene vergadering: een overzicht van de ac�viteiten in
het voorbije jaar en een fijne nieuwjaarsrecep�e.
Die vindt tradi�oneel plaats in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 in Duffel.
Om ons toe te laten de juiste hoeveelheid hapjes en drankjes te voorzien, graag inschrijven via Dirk:
dirk.costrop@telenet.be of 0476/66 08 28.
Wanneer de weersomstandigheden goed zijn kan je aansluitend naar de sterren kijken met Urania!

De Natuurpuntkalender 2023 is beschikbaar!
Een must-have: elke maand een prach�ge
natuurfoto en daarenboven een ruime kalender
waarop feestdagen, schoolvakan�es, ingang van
zomer– en winter�jd en de grote
Natuurpuntevenementen al staan ingevuld.
Prijs: € 10. Beschikbaar bij onze bestuursleden
(zie pagina 30), ook via mail te bestellen op:
info@natuurpuntoudespoorweg.be
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Voorwoord

Volgens Gerard Cox begint de zomer zowat in
mei, die van 2022 begon al eind februari en
duurde tot bijna half september met nooit
geziene extremen en records. In juli haalden we
hier voor de tweede keer op twee jaar de grens
van 40 graden. Augustus was de warmste ooit
gemeten met een gemiddeld maximum van
26,8 graden. De legendarische zomer van 1976
ging er op 0,1°C na net niet aan dankzij een iets
frissere juni, maar het was nooit zo droog en
heet als in juli en augustus. Zo staan de zomers
van 2022 (slechts 110,6 mm) en die van 2021
(liefst 410,7 mm) nu geboekt als een record van
twee uitersten in neerslag.

Voor onze natuur was het in de lente én de
zomer dus opnieuw overleven. Onze pas
aangeplante bossen hadden het moeilijk en
onze moerasgebieden stonden al in juli
kurkdroog. Wie nu nog twijfelt aan de
menselijke invloed op ons klimaat zal maar
moeilijk te overtuigen zijn. Die resterende
klimaatscep�ci hebben met de hoge prijzen van
gas en olie toch wel een doorslaggevende reden
om het anders te doen, niet?

12 oktober 1997 was voor onze regio een
belangrijke dag met de oprich�ng van onze
afdeling. In die 25 jaar hee� afdeling Oude
Spoorweg een verschil gemaakt voor de natuur
in Duffel en Kon�ch. De afdeling ontstond uit de
werkgroep “Beheerswerkgroep Oude
Spoorwegberm” of BOS. Een toepasselijke
a�or�ng: sindsdien hebben we intens gewerkt
aan meer en natuurlijker bos en het behoud
van onze beekvalleien. In die periode
realiseerden we ruim 70 ha defini�ef veilig
gestelde en publiek toegankelijke natuur.

In het vorige �jdschri� kondigden we aan dat er
een nieuw natuurproject aan zat te komen.
Goed nieuws: na meer dan twee jaar
voorbereiding en onderhandelingen hebben we
er ongeveer 1,6 ha natuur bij. Gra�s was de

aankoop zeker niet en gi�en zijn dus meer dan
welkom!

Meteen hebben we de eerste puzzelstukjes (0,6
ha) voor een gloednieuw projectgebied. Voor
onze leden uit de buurt van Duffel Mijlstraat en
Binnenweg is dit goed nieuws. In deze hoek van
Duffel waren we met onze afdeling nog niet
zichtbaar ac�ef. Dat zal nu defini�ef veranderen
met een bosaanplant op 27 november! Noteer
dit nu al in je agenda en kom samen met ons
mee planten. De details lees je verder in dit
�jdschri�.

De andere 1 ha ligt in de vallei van de
Babelsebeek waar we de percelen gaan
ontwikkelen tot hoogwaardige na�e natuur en
ook een kleine bosuitbreiding zullen realiseren.

In Schapenhagen hebben de inrich�ngswerken
deze zomer en begin september bewezen dat
onze natuurgebieden �jdens de droogte langer
water kunnen vasthouden én wateroverlast
elders kunnen vermijden wanneer het plots
hevig begint te regenen.

Over inrich�ngswerken gesproken: in de
Babbelbeekse Beemden stond de aannemer
klaar om de volledig drooggevallen gracht te
gaan ruimen. Een hevig onweer toverde de
totaal uitgedroogde zone om in moeras- en
overstromingsgebied en een halve week
voorbereiding viel le�erlijk in het water.

Er staat nog een nieuw natuurproject in de
steigers: hopelijk kunnen we het succesvol
afronden en dat in ons volgende �jdschri� aan
jullie voorstellen. Het zou onze 25 jaar lange
werking extra glans geven!

Tot op één van onze ac�viteiten, beheerwerken
of bosaanplanten.

Johan Asselberghs

Beste natuurpunters



4

Afdelingswerking

Het weer viel beter mee dan aangekondigd maar de
opkomst viel een beetje tegen. Waarschijnlijk was dat
ook te wijten aan de moeilijke keuzes die moesten
worden gemaakt met Open Bedrijvendag, de
Ommegang in Lier, ook in Mechelen was heel wat te
beleven.
Maar de aanwezigen genoten van een heel ruim
aanbod! Ze konden zich tegoed doen aan
pannenkoeken, natuurbiertjes, hapjes allerhande en
een varia�e aan leuk en spannend amusement op het
terrein van Curieuzeneuzemosterdpot. Voor de durvers was er de klimmuur en de deathride.

Vanuit de Natuurpun�ent konden ze starten voor de interessante zoektocht die Lutgarde had
uitgewerkt of voor een spannende wandeling met Marleen op zoek naar curiositeiten in de buurt.

Het braakballenonderzoek was ook voor de begeleidsters een hele belevenis! De meest herhaalde
commentaren:

- “Wat kunnen we hier doen?”
- “Braakballen?! Dat is toch keivies?”
- “Daar kom ik niet aan hoor met mijn vingers.” Twee
minuten later: “Oh cool, ik heb bo�en gevonden!” en: “Ik
heb een schedel gevonden!”
- “Mama kijk, de uil had een spitsmuis gegeten en ook
nog een veldmuis.”
- “Mag ik nog een braakbal?”
- “Joepie, ik mag de botjes mee naar huis nemen! Die ga
ik maandag aan de juf laten zien.”

Het was fijn om zoveel enthousiasme mee te maken. Wij hebben net zoals de kinderen en hun ouders
genoten van deze zondag.

Els en Sabine

De Mosterdpot biedt een ruime keuze aan
merkwaardigheden. Soms moet je dan wel teruggrijpen naar
de donkere middeleeuwen met zijn bovennatuurlijke
toverijen. Dirk Costrop had mij er vooraf een aantal
ingefluisterd en inderdaad: hoe griezeliger hoe meer het
wordt gesmaakt. “La main de gloire “ zal allicht niet gauw
worden vergeten. En terwijl het rietveld er nog steeds door
de duivelsbeet geteisterd bijligt, krijgen we nog een paar
curieuze paddenstoelen zoals biefstukzwam en
eekhoorntjesbrood voorgeschoteld. Dit moest bij terugkomst
toch even worden doorgespoeld.

Marleen

Op wandel in de Mosterdpot - Foto: Peter Geschier

Evenement Curieuzeneuzemosterdpot

Klimmuur en deathride - Foto: Walter Van Camp

Braakballen pluizen: spannend! - Foto: Peter Geschier
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De groene meters en peters met vertegenwoordigers van het Duffelse gemeentebestuur
en een vertegenwoordiger van Mooimakers - Foto: Walter Van Camp

Volksdansen door De Moeffeleer - Foto: Peter Geschier

Ken je ze al, de twin�g avontuurlijke en educa�eve
natuurwandelingen van “Samen op Pad”? Een prima
aanleiding voor jong en oud om de ruime omgeving van
Mechelen te ontdekken. Zeg zelf: er is geen betere
metgezel dan een mooie en stoere wandelstok. Om de
“Samen op Pad” lussen in de verf te ze�en en
wandelaar(tjes) aan een wandelstok te helpen, had
Regionaal Landschap Rivierenland een knutselstand op

natuurfeest Curieuzeneuzemosterdpot.

Dankzij het natuurlijke beheer van de Mosterdpot was het
een klein kunstje om heel wat geschikte stokken in het bos
te vinden. Vervolgens gingen �entallen kinderen aan de slag
met kralen, verf, touw, fleurige plakband en pluimen.
Knutselaar Elena glimlacht breed wanneer ze haar bonte
resultaat in de lucht steekt: “Eerst zaagden we de scherpe
zijtakjes van mijn stok. Dan gebruikte ik vooral blauw, geel
en groen touw. Dat zijn mijn lievelingskleuren. Mijn mama
nam een kaartje met wandelingen mee, ik neem zeker mijn
stok mee als we gaan stappen”.

Zelf de “Samen op Pad” lussen verkennen? Check www.rlrl.be/samen-op-pad

Steven Buelens

Bijzondere aandacht was er voor de Duffelse
volkskunstgroep De Moeffeleer die met muziek, dans en
vendelzwaaien enkele zeer gesmaakte optredens ten
beste gaf.

Voorafgaand aan het evenement had de gemeente Duffel
nog een ac�viteit voorzien voor de groene meters en peters
die als vrijwilligers de gemeente netjes houden. Ze kregen
een uiteenze�ng van Mooimakers: het Vlaamse ini�a�ef
tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de
VVSG.

Meer foto’ op pagina’s 31 en 32

Ook Myrtle en Steven van Regionaal Landschap
Rivierenland hadden een druk bezochte stand met als
thema “Mooie en stoere wandelstokken op kindermaat”

De stand van Regionaal Landschap Rivierenland - Foto: Myrtle Verhaeven

Kleurrijke wandelstokken - Foto: Steven Buelens

https://www.rlrl.be/samen-op-pad
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25 jaar Natuurpunt Oude Spoorweg

In het najaar van 1997 werd onze afdeling opgericht, jawel, reeds 25
jaar geleden. Dit kunnen we niet ongemerkt laten voorbijgaan,
daarom geven we hier een overzicht via de 100 �jdschri�en die de
revue passeerden.

Bij de start maakte onze afdeling deel uit van Natuurreservaten vzw
en waren we ac�ef in Duffel, Kon�ch en Edegem. Jan Holsters was
onze eerste voorzi�er.

Met toch 300 leden was de kern van ons beheer gericht op de Oude
Spoorwegberm, die de drie gemeenten verbond.

Het nulnummer kwam uit in
november 97, met als toepasselijke
�tel “Van Nete tot Fort V”, en
beva�e een ach�al bladzijden op
A-5 formaat. Vanaf het derde
�jdschri� werd er afscheid genomen van de Romeinse V en werd
de �tel “Van Nete tot Fort 5”.

In 2002 fuseerden de Wielewaal en Natuurreservaten tot
Natuurpunt waarbij de afdelingsgrenzen werden hertekend.
Voortaan plooiden we terug op Kon�ch en Duffel, waar we het
ac�efst waren en ook de meeste leden hadden. Het ledenaantal in
Kon�ch en Duffel alleen was ondertussen gegroeid tot 330
gezinnen.

Door de fusie moesten we ook de naam van ons �jdschri�
aanpassen. Vanaf nummer 18 was het: “Van Nete tot Vuile Plas”,

met 24 pagina’s leesplezier.

In 2006 stapten we met nummer 34 af van het concept van de
oorspronkelijke �tel: voortaan werd het gewoon “Natuurpunt
Oude Spoorweg”.

Oude Spoorweg was immers een ingeburgerde afdelingsnaam
geworden, waarbij we als afdeling sterk groeiden zowel in aantal
leden (bijna 600) als beheerde oppervlakte (bijna 40 ha). Behalve
de Oude Spoorwegberm hadden we ook de Mosterdpot, de
Goorbosbeekvallei en de Babbelbeekse Beemden onder onze
hoede, waarbij de beheerde oppervlakte vrijwel elk jaar toenam.
Johan Holsters was inmiddels verhuisd en Johan Asselberghs werd
tot voorzi�er verkozen.

Het �jdschri� was nog steeds op A5-formaat maar was
ondertussen al wel gegroeid naar 40 pagina’s.
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Het verhaal van het �jdschri� is eigenlijk dat van de afdeling:
klein beginnen, niet ophouden en doorze�en tot er iets moois
ontstaat.

Ik heb het voorrecht gehad om de afdeling van in het begin mee
te maken, te zien groeien en open te bloeien, allerlei moois te
zien realiseren. Als jullie huidige voorzi�er wil ik dan ook
iedereen van harte danken voor wat wij allemaal samen de
voorbije decennia hebben uitgebouwd: ruim 1.400 gezinnen als
lid en meer dan 70 ha in beheer is een presta�e om u tegen te
zeggen.

Met Peter Geschier als redacteur wordt de lay-out van het
�jdschri� sterk verbeterd, meer foto’s en veel aantrekkelijker om
te lezen.

De vernieuwing ze�e zich eerst geleidelijk door, tot we een
dras�sche stap namen: vanaf nummer 57 (april 2012) veranderde
het formaat van A5 naar A4, waarbij meerdere pagina’s van de 28
in kleur waren.

Het vernieuwde �jdschri� droeg zeker bij tot de groei van de
afdeling: de ledenaantallen bleven elk jaar stevig s�jgen, de
apprecia�e van de leden was overduidelijk.

Vanaf nr. 85 verscheen het �jdschri� zelfs volledig in kleur en
bestond meestal uit 32 bladzijden, soms zelfs meer.

Ik kijk alvast uit naar wat in de volgende 100 nummers zal te lezen
staan en ik ben vast niet de enige.

Dirk



Natuurgebied Babbelbeekse Beemden blij� extra soorten scoren. De teller van het aantal waargenomen
soorten ter plaatse of overvliegend (exclusief exoten)
staat nu op 156. Het paartje rosse fluiteenden dat er al
drie weken zit telt dus niet mee. Die fluiteend is een
exoot met een wijd verspreidingsgebied over delen
van Amerika, Azië en Afrika. Dan was de bonte
vliegenvanger van eind deze zomer een betere
toevoeging. De vogeltrek is weer in volle gang, dus
hopen we dit najaar nog enkele Noord-Europese
zeldzaamheden aan de lijst te kunnen toevoegen. De
resultaten van onze trektellingen zijn nog steeds te
volgen op h�ps://trektellen.org/count/view/2648/.

De gloednieuw ingerichte polder van Lier mocht een lang verdwenen, zeldzame broedsoort
verwelkomen: de zomertaling. Regelma�g werd de familie met zeven jongen waargenomen. Het
overstromingsgebied bleek echter ook broedsucces te geven aan nog andere afnemende
eendensoorten, waaronder tafeleend, slobeend en meer dan �en koppels kuifeend. Bovendien
verbleven er zelfs twee woudaapjes en een vrouwtje bruine kiekendief �jdens het broedseizoen. Dit zijn
erg hoopgevende soorten die duidelijk profiteren van de herstelling van dit soort moerasgebieden mede
dankzij het Sigmaplan.

Wellicht hebben de grote uitbreiding van dit overstromingsgebied én een mooie opruimac�e gezorgd
voor de gigan�sche records op de broedeilandjes aan de Neteplas naast de ring van Lier en de Netedijk.
Dit jaar hee� de kokmeeuwenkolonie zomaar eventjes zo’n 250 nesten gekend met meer dan 370
jongen. Verder waren er ook veer�en beze�e nesten van de visdief, een soort die voor het inrichten van
deze broedeilanden zo’n zes jaar geleden in onze regio totaal niet broedde!

Afgelopen winter werd dankzij een in Polen
aangebrachte zender een dwaalgast in Duffel gespot:
de ringsnavelmeeuw. Zowat heel vogelkijkend
Vlaanderen kon gedurende anderhalve maand deze
Amerikaanse zeldzaamheid vinden vanuit de
vogelkijkhut van bekken Eekhoven naast de Nete, vaak
in gezelschap van enkele stormmeeuwen (die er als
twee druppels water op gelijken!). Bij het opmaken
van dit �jdschri� zat de ringsnavelmeeuw “Kajzerka”
in Rusland. Benieuwd of ze deze winter terug tot hier
zal afzakken.

Omwille van de grote droogte in Europa is er in het hoge Noorden een schaarste aan dennentoppen en
bessen gemeld. Nu al wordt voorzich�g uitgekeken naar een nieuwe invasie van Scandinavische soorten,
zoals (grote) kruisbek, barmsijs of zelfs de iconische pestvogel, wat mooi zou zijn. Het is ondertussen
toch alweer zes jaar geleden dat deze fotogenieke vogel in onze regio (heel kort) werd waargenomen.
h�ps://waarnemingen.be/observa�on/126526997/

Hannes & Johan Giglot
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Luscinia

Vogelnieuws uit de regio

Bonte vliegenvanger - Foto: Luc De Naegel

Ringsnavelmeeuw - Foto: Luc De Naegel



Oktober is de periode waarin de vogelhartjes van veel tellers sneller gaan slaan. In deze maand piekt de
vogeltrek en dur� het bijna le�erlijk vogels te regenen. Daarom organiseert Birdlife Interna�onal in deze
maand jaarlijks Eurobirdwatch, waarbij over heel Europa op honderden posten trekvogels worden geteld en
geïnventariseerd. Kijk gerust eens naar de landen, posten en resultaten op hun website: best interessant! Bij
deze ook de oproep om regelma�g naar boven te kijken
om dit immense fenomeen, dat quasi ongemerkt boven
onze hoofden plaatsvindt, niet te missen. Het gee� ook
meer zuurstof aan de hersenen: dubbele winst!

Voor deze der�gste edi�e leken de omstandigheden
aanvankelijk niet zo guns�g: van een hele dag regen tot
een hele dag mist. Sommige bekende telposten (De
Brakeleer, Schulensbroek, Kristallijn Maatheide) leden
daar inderdaad onder en hadden nauwelijks vogels op
de teller staan: vakjargon voor amper 1.000 stuks op een
hele voormiddag van meer dan vier teluren.

Dat was op ons telpostje in de Babbelbeekse Beemden wel even anders. Al vanaf zonsopgang bleek snel dat
er een uniek fenomeen plaatsvond. Mede dankzij een constante tegenwind die de vogels redelijk laag hield,
konden we al snel een permanente stroom van lijsterach�gen waarnemen. Een ongeziene massa zanglijsters
en koperwieken (en vinken, maar die zijn normaal voor deze �jd), bleef maar doorstromen. Al snel bleek dat
dit fenomeen aan zo goed als geen enkele andere telpost in België en Nederland werd waargenomen. Hoe
gek en lokaal het soms toch kan gaan. Rond 10 u. stond Duffel zelfs op de eerste plaats van aantallen, een
plaats die De Biesbosch ons later afsnoepte. En als je jezelf daar aan mag meten...

Uiteindelijk werd ons dagrecord van zanglijsters meer dan
ver�envoudigd! En waar anderen per WhatsApp melding maakten van
"de eerste koperwieken komen over", �kten wij er zo'n 2.500 aan!
Koperwieken met hun duidelijke, lange "pssssssst"-roep zijn trouwens de
voorbode van de komende winter. Ze worden in trekperiode opgevolgd
door de kramsvogels, die duidelijk nog niet in de buurt waren. We konden
in de voortdurende massa lijsterach�gen ook wel zeven beflijsters
spo�en, een uitermate zeldzame merel lookalike, een nieuw dagrecord.

Rond 12 u. bleek de grote massa gepasseerd, klassiek bij zangvogels: in de
namiddag rusten ze of zoeken extra voedsel om in de nacht alweer op
trek te gaan. Bij ons stond de teller tegen dan ook boven de 8.000 vogels.
Als je ter plaatse dan nog eens sperwer en slechtvalk ziet jagen, een
koppel ijsvogel ziet rondvliegen en een bokje uit de beek ziet opvliegen,
kan het echt niet meer stuk.
Een geweldige ervaring!

Hannes & Johan Giglot
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Eurobirdwatch

IJsvogel - Foto: Luc De Naegel

Kramsvogel - Foto: Luc De Naegel
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Seizoenswandelingen met impact

Natuurwijsheid in je leven

Als natuurgids heb ik gedurende een zes�ental jaar wandelaars meegenomen in de natuur: om te
ontdekken, er wat van op te steken en te bewonderen. Het is een kennismaking met de natuur waarin
hoofdzakelijk het hoofd wordt aangesproken. Op zich is daar niets mis mee, alleen missen we hier de
afstemming van Intuï�e en ra�o. In onze eenzijdig ra�onele benadering van de wereld zet de mens zich
boven de natuur en probeert haar te domineren. Hij verliest hierdoor niet alleen het contact met de
natuur maar ook zijn eigen natuurlijke, intuï�eve kant waardoor we vervreemden van onszelf. Dit is
waarom onze psychische gezondheid en de gezondheid van onze omgeving er stelselma�g op
achteruitgaan. Beiden geraken in versneld tempo opgebrand. Het besef dat er iets grondig moet
veranderen groeit, al is het nog langzaam. Door ons weer te verbinden met de natuur gaan we ons ook
verbinden met ons diepste zielsverlangen.

Vanuit dit besef en mijn ervaring als natuurcoach leg ik mij meer en meer toe op natuurwandelingen voor
groepen waarbij de verbinding tussen mens en natuur centraal staat. Wij zijn immers een stukje natuur.
In deze wandelingen komen verschillende topics aan bod, onder meer de spiegel van seizoenen. Alles is
immers cyclisch en zit verweven in een eeuwige cirkel van komen en gaan. Alles is met elkaar verbonden
en alles hee� zijn unieke rol in deze mooie samenhang.

De cyclus van verandering

Als we kijken naar ons eigen leven zien
we dat veranderingen en
ontwikkelingen zich voordoen volgens
een weerkerend patroon. Bepaalde
fases komen steeds terug. Zo beginnen
we vaak vol goede moed aan iets
nieuws, brengen we dat nieuwe tot
bloei en zien we het ook weer
veranderen of verdwijnen. Daarna
volgt meestal een periode van niet
weten en onzekerheid. Tot zich weer
iets nieuws aandient. Het doet ons
cyclisch kijken, zowel naar de natuur
als naar ons eigen leven. Het
levenswiel vinden we terug bij de meeste oude natuurvolken die er elk een eigen cirkelvoorstelling op na
hielden.

Dit hee� Yoke de Wilde aangezet tot de ontwikkeling van een hedendaags cyclisch model: de BLOEI
methode©. Het is een natuurlijk kompas voor innerlijke wijsheid. De ambi�e voor een constant s�jgende
groei in alles wat we ondernemen is immers niet realis�sch en leidt onvermijdelijk tot een crisis. Daarom
is het wijs om de s�jgende rechte lijn om te buigen naar een opeenvolging van cirkels met steeds
terugkerende fases van groei, bloei, loslaten en bezinnen. Dit is niet alleen geruststellend maar gee� ons
ook de kans om onszelf te vernieuwen. Het cyclisch proces waarin winter, lente, zomer en herfst elkaar
afwisselen, gee� ons als mens ook rust en houvast.
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Het kompas om bij je kern te komen

Het oude loslaten en ruimte maken voor iets nieuws is een natuurlijk proces in de herfst. Daarom is dit
seizoen ook het uitgelezen moment om elegant een herfst in je leven in te bouwen.

Tijdens de wandelingen gebruik ik een voorstelling van de eeuwige cirkel van seizoenen. De voorstelling
op bijgevoegde foto is een ontwerp van Peter Massy, een collega-natuurcoach. Voor elk seizoen koos Yoke
de Wilde in haar Bloeicirkel een symbool: het zaad voor de winter, een (bloem)knop voor de lente, voor
de zomer een bloem en voor de herfst een vrucht. Het midden is de plek waar le�erlijk alles om draait en
kan voor iedereen een andere betekenis hebben (de ziel, de bron, de kern, de missie,.. )
Het zaad staat voor het verlangen, de drijfveren, de vaak nog verborgen wensen, wat je tot ontwikkeling
wil brengen. De knop toont de behoe�e
aan bescherming en voeding van de nog
opgevouwen mogelijkheden. De bloem
laat ons zien dat we in volle bloei staan
en onze op�male vorm hebben
gevonden: het moment om ons succes te
vieren. Met de vrucht kunnen we
genieten van het vruchtvlees. Er is ook
al�jd iets waar we afscheid van nemen.
Gelukkig zi�en in elke vrucht ook zaden.
Dit zijn essen�es die bij ons horen en die
we kunnen behouden. Als de vrucht
verdwenen is, vallen deze zaden op en in
de aarde.

Ona�ankelijk van wat zich buiten in de seizoenen afspeelt kunnen diverse levensgebieden een eigen
cyclus doormaken. Zo kun je midden in de lente opeens je werk verliezen en daardoor innerlijk in een
herfst belanden.

Elegant afscheid nemen van datgene wat je niet meer dient

Ook al weten we inmiddels beter: iets loslaten kan je een eng gevoel geven. Met de natuur als spiegel
weten we dat het geen zin hee� om iets krampach�g te willen vasthouden.

Al wandelend ontdekken we hoe we elegant een herfst kunnen inbouwen op het moment dat het nodig
is, zodat we dankbaar het oude kunnen loslaten en liefdevol ruimte kunnen maken voor iets nieuws.

Tijdens onze groepswandelingen helpt hierbij een eenvoudig ritueel. Als we hebben bepaald wat ons niet
meer dient en waarvan we afscheid willen nemen, zoeken we daarin naar het symbolische zaad: de
ongeschonden kern, de essen�e. Daarvoor zoeken we een losliggend symbool in de natuur. Dit symbool
nemen we mee en geven het een plek dicht bij onszelf. Daarna zoeken we iets in de natuur dat symbool
staat voor datgene wat ons hindert. Dit symbool geven we terug aan de natuur (begraven in de aarde,
meegeven aan de wind, laten meevoeren met stromend water,…).
Onze medewandelaars zijn getuigen en delen het bevrijdend, verbindend gevoel.

Wil je zo’n seizoenswandeling ook eens beleven? Je kan ofwel aansluiten bij een groep of zelf een groep
samenstellen. Het seizoen kies je zelf.

Marleen
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We starten een nieuw natuurproject aan de Binnenweg in Duffel!
Het begon met één van drie zussen die Ludo belde of we interesse hadden in een perceel in de buurt
van de Binnenweg. Het bleek om een vrij schraal grasland te gaan dat heel frequent werd gemaaid
om het perceel proper te houden. Het grenst aan de omgelegde I�erbeek naast bekken 1 van water-
link, op het gewestplan gelegen in bosgebied en net geen halve hectare groot. Ernaast lag een
graslandje dat werd gehuurd van het OCMW Lier die het ook wilden verkopen. Twee percelen zo
groot als een voetbalveld: we besloten er voor te gaan. Met de aankoop van deze percelen zou er
eindelijk in deze hoek van Duffel ook uitbouw van natuur kunnen gebeuren.

Het eerste puzzelstukje is al�jd moeilijk. Eerst en vooral
zat de I�erbeekvallei in de aankoopperimeter van onze
buurafdeling De Wielewaal. Na een kort gesprek met
hen werd duidelijk dat zij geen interesse hadden om
percelen in Duffel aan te kopen: dat was dus snel
geregeld. Toen star�e een lange administra�eve
lijdensweg. We moesten bij het Agentschap Natuur en
Bos (ANB) in de zogenaamde doelma�gheidstoets
mo�veren waarom en hoe we hier een volwaardig
natuurreservaat kunnen uitbouwen.

Onze eerste mo�va�enota werd door het ANB nega�ef beoordeeld. Eén van de argumenten was de
isola�e van het perceel ten opzichte van de reeds erkende percelen aan de Beneden Nete: ANB vond
dat het bekken van water-link en het Netekanaal een harde barrière vormden voor onze percelen.

In onze tweede nota argumenteerden wij dat er van isola�e geen sprake is: het Netekanaal wordt
regelma�g als oversteekplaats door de bever gebruikt. Op de bekkens zijn schi�erende bermen en de
bosstroken zijn zelfs in een bosbeheerplan opgenomen. Deze argumenten werden aanvaard maar het
ANB betwijfelde of een verbinding mogelijk was met de eigenlijke I�erbeek op de grens met Lier door
de agrarische bestemming van de gronden aldaar.

We dienden het ANB opnieuw van antwoord en voegden stukken tekst uit het Duffels gemeentelijk
structuurplan toe, waarin is opgenomen dat de zone tussen Nete en Binnenweg moet worden
verbonden met het natuurverbindingsgebied I�erbeekvallei en dat de zone tussen Nete en de
bekkens van water-link en de industriezone I�erbeek als natuur moeten worden versterkt.

Tot onze grote vreugde was de derde keer de goeie keer: het ANB had geen tegenargumenten meer.
Een inten�everklaring werd opgemaakt om het perceel
aan te kopen met als doel de oprich�ng van een
natuurreservaat en de opmaak van een zogenaamd
beheerplan type 4 (het meest ambi�euze beheerplan,
voldoet aan het toetsingskader voor natuurreservaten).
Dankzij deze goedkeuring konden we eindelijk rekenen
op de maximale Vlaamse subsidie. Het aankoopcomité
van Natuurpunt gaf dan ook groen licht voor de
aankoop.

Abroek - Foto: Peter Geschier
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Abroek vanuit de lucht - Foto: Peter Geschier

Wat we hier uit leren is dat de nieuwe regels in het natuurdecreet het niet zo eenvoudig meer maken
om zelfs percelen in bosgebied op het gewestplan gesubsidieerd aan te kopen om aan bosuitbreiding
te doen.

De eigenaars waren door heel deze lijdensweg ongeduldig geworden en vroegen zich af of we nog
interesse hadden. Op 3 augustus werd de aankoopbelo�e eindelijk omgezet in een defini�eve akte
en op 21 september voegden we daar nog het perceel van het OCMW bij.

Nu de percelen in eigendom zijn, gaan we ze samen met de gemeente Duffel bebossen. Ook al krijgen
we de maximale subsidie, toch is de res�inanciering vrij aanzienlijk gezien de gronden in Duffel best
wel duur zijn geworden. We hopen dat de gemeente een deel van de aankoopkosten mee betaalt,
vermits we helpen met hun lokaal beleid op het vlak van bosuitbreiding en de realisa�e van het
ruimtelijk structuurplan.

Gelet op de grondsoort zal het aan te planten bos hier vooral bestaan uit zomereiken, gemengd met
enkele linden en haagbeuken. Aan de randen van het bos komt er een brede boszoom van diverse
inheemse struiken. We behouden ook een klein stuk grasland als open plek. In het nieuw
aangeplante bos opteren we voor een wandelpad in de vorm van een olifantenpaadje zodat je via de
trage weg naast de I�erbeek een wandellusje kan maken.

Het bos wordt aangeplant op zondag 27 november tussen 13.30 en 16.00 uur en natuurlijk kan je
mee komen planten. De start van een nieuw natuurproject dat hopelijk snel navolging vindt met
bijkomende uitbreidingen en de uitbouw van een nieuw deelgebied in het bestaande natuurreservaat
Beneden Nete-I�erbeekvallei.

Johan Asselberghs

Natuur aankopen kost helaas veel geld: ondanks de subsidie moeten we nog € 28.000
res�inanciering wegwerken.

Wil je dit nieuwe project steunen? Je kan een bedrag op onze projectenrekening overmaken op
rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11 2800 Mechelen met
vermelding “natuurgebieden Oude Spoorweg nr 3703” .

Gi�en vanaf € 40 zijn fiscaal a�rekbaar.
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Natuurfotografie voor groentjes. Ready? Shoot!

Droom je er al lang van om de natuur in te trekken met fototoestel of smartphone, maar heb je geen idee
hoe je eraan begint? Dan is deze vierdelige cursus je op het lijf geschreven! Je leert er hoe je met de juiste
beeldcomposi�e en een origineel standpunt een mooie foto kan maken. Elementaire technische begrippen
zoals diafragma en sluiter�jd worden uitgelegd en toegepast in close-up en landschapsfotografie. We
beginnen met wat �ps en tricks op dinsdagavond 17 april en 25 april, vooraleer we erop uit trekken
zaterdagvoormiddag 29 april (waar precies wordt later nog meegedeeld). We eindigen met een
nabespreking van de foto’s en nog wat info rond ecologie en ethiek over fotograferen in de natuur op 9 mei.

Data:
Dinsdag 18 en 25 april van 19.00 tot 21.30 u.
Zaterdag 29 april van 9.30 tot 12.00 u.
Dinsdag 09 mei van 19.00 tot 21.30 u.

Lesgever: Jens Verwaerde

Prijs € 45 leden, € 55 niet leden

Loca�e: Mosterdpotje, toegang via en autoparking bij PVT Schorshaegen Mechelsebaan 220 Duffel

Op pad met amfibieën

Misschien scoren kikkers, padden en salamanders niet meteen erg hoog op de knuffelbarometer, maar is dit
terecht? We kussen geen kikkers in deze cursus maar we leren wel meer over fascinerende, kleine
waterdraakjes en luide kwakers.
Deelnemers aan deze cursus worden uitgenodigd om mee te doen aan een paddenoverzetac�e wanneer
groene en bruine kikker, gewone pad, Alpenwatersalamander en kleine watersalamander wakker worden uit
hun winterrust.
Maar we leggen sowieso ook een prak�jkexcursie vast in maart of april (in onderling overleg) naar
Luitersheide in Lint. Daar kunnen we immers de drie watersalamandersoorten (ook vinpootsalamander) van
onze regio bewonderen.

Data:
Theorie: woensdagavond 11 en 18 januari van 19.00 tot 21.30 u.
Excursie: datum in maart of april in overleg vast te leggen

Lesgever en gids: Johan Asselberghs

Prijs: € 24 voor leden, € 28 voor niet-leden

Waar: het Mosterdpotje , toegang via en autoparking bij PVT Schorshaegen Mechelsebaan 220 Duffel

Inschrijven via onze website h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ via knop Natuuracademie

Programma 2023

Kleine watersalamander

Foto: Marcel Langelaan

https://natuurpuntoudespoorweg.be/
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Zondag 5
november Natuurwerkdag Mosterdpot

Hakhoutbeheer rond het ven

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

zaterdag 19 en
zondag 20
november

Natuurwerkdag
Oude Spoorwegberm
Wilgen kno�en en
hakhoutbeheer

Afspraak: 9.30 u. zaterdag ingang Oude Waarloossteenweg Waarloos
zondag 9.30 u ingang Schapenhagen Pauwhoevestraat Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Karen Lantermann 0473/61 26 98

vrijdag 25
november

Behaagac�e Duffel

Voorbereiding pakke�en

Afspraak: 15 u. aan de technische dienst te Duffel
Einde omstreeks 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 26
november

Behaagac�e Duffel

Uitdeling pakke�en

Afspraak: 10 u. aan de technische dienst te Duffel
Einde omstreeks 12 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 26
november Behaagac�e Kon�ch

Uitdeling pakke�en

Afspraak 13 u. Technische dienst, Blauwesteenstraat 81A, 2550
Kon�ch (inrit links van het recyclagepark Kon�ch)
Einde 15 u.
Contact: Frank Van den Bergh 0474/20 91 26

zondag 27
november

Boomplantac�e

Abroek Duffel
(zie ar�kel pagina 13)

Afspraak: 13.30 u. Binnenweg te Duffel: zijweg in de bocht ter hoogte
van huisnummers 233 en 235
Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 3
december

Natuurwerkdag Edegemse
beekvallei

Knot- en hakhoutbeheer

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Veldkant te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72 of Greg Stevens 0497/46 40 48

vrijdag 9
december

Natuurwerkdag
Goorbosbeekvallei
Varestraat/Dijkstap

Maaien

Afspraak: 9.30 u. aan de Mechelsebaan, vlakbij de Varestraat te
Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kunnen al�jd.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 10
december Natuurwerkdag

Goorbosbeekvallei

(Hak)houtbeheer

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het bos links van de serre (volg
de pijlen Goorbosbeekvallei van aan de spoorwegbrug over de
Mechelsebaan te Duffel). Einde omstreeks 13 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kunnen al�jd.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 11
december

Natuurwerkdag
Goorbosbeekvallei
Varestraat/Dijkstap
Maai- en hakhoutbeer

Afspraak: 9.30 u. aan de Mechelsebaan, vlakbij de Varestraat te
Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

vrijdag 16
december Kerstmarkt

Mon�ortschool Kon�ch Kazerne

Afspraak: 16.30 u. in de Sint-Mon�ortschool (Mon�ortstraat, Kon�ch
Kazerne).
Einde omstreeks 21 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 17
december Natuurwerkdag

Babbelbeekse Beemden

Knot- en hakhoutbeheer

Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/Senthout,
Duffel. Einde omstreeks 16 u. Laarzen sterk aanbevolen.
Later toekomen en eerder vertrekken kunnen al�jd. Breng je picknick
mee als je de hele dag blij�, drank wordt aangeboden.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Johan Doms, 0496/32 19 34
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woensdag 28
december Plantnamiddag in de

vallei van de Babelsebeek

Aanplant elzenbroek en
houtkanten (zie ook pag. 28)

Afspraak: 13.30 u. aan de Bremstraat in Lier tussen huisnummer 34 en 26
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

woensdag 11
januari Cursus op pad met

amfibieën

Theorie 1

Afspraak: 19.00 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT)
Einde omstreeks 21.30 u.
Lesgever en gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Meer info op pagina 14
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zaterdag 14
januari Natuurwerkdag in

Langbos & Babbelse
Plassen

Wilgen kno�en

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied op de hoek
Langbosweg - Boskapelweg te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kunnen al�jd. Laarzen zijn
aanbevolen.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik Woestenborghs 0479 / 80 83 87

zaterdag 18
januari Cursus op pad met

amfibieën

Theorie 2

Afspraak: 19.00 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT)
Einde omstreeks 21.30 u.
Lesgever en gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Meer info op pagina 14
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zondag 22
januari

Vogels + zee =
Zeelandtocht

Zie ook pagina 25

Afspraak: 8.00 u. aan het plein aan de Van der Lindenlaan te Duffel
Einde omstreeks 19 u.
Vervoer zal gebeuren met privéwagens (carpoolen)
Picknick, verrekijker en warme winddichte kleding niet vergeten.
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55

zaterdag 28
januari

Leden jaarvergadering

Wandeling, voorstelling
overzicht 2022, hapje en

drankje

Afspraak aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT)
Voor de wandeling: 15 u. , voor de vergadering: 17 u.
Einde omstreeks 21 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 28
januari

Sterrenkijkdag met
Urania

(gaat niet door bij bewolkt
weer, reservedatum is 25

februari)

Afspraak: 20 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT). Deelname: € 5 leden, € 7 niet-leden NP.
Inschrijven op www.natuurpuntoudespoorweg.be max. 50 deelnemers!
Einde omstreeks 22 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72

zondagen 29
januari en 20
februari Natuurwerkdag Oude

Spoorwegberm

Afspraak: 29/01 om 10 u. aan ingang Schapenhagen ter hoogte van
Duffelsesteenweg 168 te Kon�ch
zondag 20/02 om 10u. aan ingang Beekboshoek te Waarloos
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Jorden Faes 0475/41 06 83

Begin februari
tot einde
maart

Paddenoverzetac�es in
Senthout

Afspraak: bij zonsondergang aan resultatenbord Senthout-Hoevelaan Duffel.
Einde omstreeks 20 à 23 u. (weersa�ankelijk)
Wie inschrij�, krijgt digitale nieuwsbrief over paddentrek.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
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Van deze typisch op muurtjes en tussen klinkers en stenen groeiende plant hebben de bloemetjes
de typische “leeuwenbek”. Probeer het maar even: het bloempje knellen tussen twee vingers en
dan zachtjes drukken. Je zal merken dat de leeuwenmuil zich openspert.

De vrucht met zaadjes hee� de vorm van een bolletje zoals het uiteinde van een slagstok voor een
cimbaal. De blaadjes hebben wel wat weg van een ronde metalen cimbaal. Ik stel me voor dat de
stengel met het bolletje eruit ziet alsof de plant op zijn eigen trom slaat. De La�jnse naam
Cymbalaria muralis zal wel zijn verzonnen door iemand met een voorliefde voor percussie.

Het zijn wel kleine bloemetjes, iets groter dan een cen�meter, maar ze zijn toch o zo mooi. Een
paars-lila achtergrond en twee gele vlekken als landingsplaats voor de bestuivers.

De bloem van de muurleeuwenbek staat naar de straat en naar het licht gericht. Als de vrucht
zaadjes ontwikkelt, keert diezelfde stengel zich weg van de zon, naar de muur. Daar duwt zij één
groot zaadje de muur in. De perfecte plek voor het zaadje om aan haar leven te beginnen. Andere,
kleinere zaadjes vallen wel naar beneden, met minder hoop op een goede kiemplaats. Soms
ontdekken mieren deze zaadjes en gaan ermee aan de wandel. Zo kan de muurleeuwenbek toch
snel grote stukken muur veroveren.

De kruipende stengel vertakt
bovendien naar alle zijden wat de
plant extra mogelijkheden tot
verspreiding gee�, zonder daarom
een woekerplant te zijn.

Het plantje is in de zeven�ende
eeuw meegenomen uit Zuid-Europa
om onze muren te versieren. Het is
in onze streken dus eigenlijk een
exoot, die gelukkig niet invasief is,
maar toch vrij algemeen te vinden is
op muren en straatvoegen.

Nie�egenstaande dat dit plantje
echt niet zeldzaam is, gee� men slechts zelden een waarneming door. Zo zijn er het voorbije jaar in
Kon�ch en Duffel slechts een �ental waarnemingen ingegeven op waarnemingen.be.

Kijkt men erover, is het plantje te banaal? Dat kan beslist beter, dus laten we het komende jaar
meer oog hebben voor die mooie bloemetjes op de muur of tussen de stenen…

Dirk
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Plant in de kijker: de muurleeuwenbek

Muurleeuwenbek - Foto: NatureToday
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In vorige �jdschri�en kondigden we al aan dat de Babbelbeekse Beemden en haar omgeving worden
heringericht. Het project wordt onder de regie van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie
uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Duffel en Natuurpunt.

Even kort herhalen. De straat Senthout wordt tussen Missestraat en Hoevelaan ontmanteld en vervangen
door een karrenspoor in beton. De bedding van de Arkelloop zal 800 meter langer worden, de sloot in het
eigenlijke natuurgebied wordt geruimd en plaatselijk verbreed en een wandellus met bijkomend vlonderpad
wordt aangelegd.

Op 23 augustus 2022 werden de werken door de deputa�e
gegund aan de firma Van Raak. Op 1 september werd al
een startvergadering belegd waar afspraken met de
aannemer, de provincie, de gemeente, Natuurpunt en de
nutsmaatschappijen werden vastgelegd. Aansluitend op
deze startvergadering brachten we nog een bezoek in het
volledig uitgedroogde gebied om de details van aanpak te
bespreken. Met aannemer Van Raak werd overeen
gekomen om de sloot zo snel als mogelijk te ruimen en te
verbreden. Wij zouden �jdens de beheerwerken op
zaterdag 3 september de stroken aan de te ruimen grachten maaien. De aannemer zou het maaisel
meenemen wanneer de gracht werd geruimd. Ook de weide aan het Senthout zou, via een onderaannemer,
volledig worden gemaaid en afgevoerd. Op maandag 12 september zou de aannemer dan starten met de
slibruiming en de verbreding van de sloot.

De hete kurkdroge zomer maakte begin september echter plaats voor een wisselvallige variant met enkele
stevige onweersbuien. Vooral op dinsdag 6 en woensdag 7 september viel er soms kortstondig veel regen.
Dit leidde tot de eerste overstromingen, vooral aan de monding van Babelsebeek en Arkelloop liep de
reten�ezone al onder water en vulde de bijna volledig drooggevallen poel in de weide zich stevig met water.
De sloot in de Babbelbeekse Beemden zelf bleef voorlopig nog kurkdroog, vooral omdat de aannemer op
ons advies op 6 september een dam had opgeworpen waardoor het water van de Arkelloop buiten bleef.

Na een hi�edag op 8 september met temperaturen tot
maar liefst 31 graden brak er in de avond een hels onweer
los met een waterbom van maar liefst 50 tot 70 liter per m².
De gevolgen lieten zich raden: het hele gebied liep vol tot
op het maaiveld. Het water kwam nu langs alle kanten
binnen. De voorbereidingen voor de uitdieping bleken
meteen overbodig en bovendien was het zo mooi
gedroogde maaisel kletsnat en dreigde te gaan ro�en. Van
vrijdag op zaterdag bracht een slepende regenzone nog
eens zo’n 25 liter extra. Nu stond het hele gebied volledig
blank en was het vlonderpad onbereikbaar.

Door het volstromen van het gebied diende de uitdieping noodgedwongen uitgesteld en moest de
aannemer zijn planning volledig herzien. Wellicht zijn er deze herfst en winter in het gebied geen werken
meer mogelijk en moeten we wachten tot de volgende zomer. Jammer!

Pech voor de herinrich�ngswerken in de Babbelbeekse Beemden

De sloot voor het onweer - Foto: Johan Asselberghs

De sloot na het onweer - Foto: Johan Asselberghs
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Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september werd een extra
werkdag ingelast om het maaisel af te voeren zodat het
niet kon ro�en. Een heel huzarenstukje met al dat water in
het gebied, zelfs je laarzen dreigden onder te lopen. Zeker
op zaterdag stond het water nog extra hoog door een serie
stevige Noordzeebuien. Met riek en hark werd het maaisel
bijeen geharkt en boven het waterpeil gelegd om uit te
lekken.
Daarna
werd het
afgevoerd,
het

vlonderpad kwam van pas om met de kruiwagen al dat
doorna�e maaisel naar de hooiberg te brengen. Waar het
water diep genoeg was konden we de hooibergen zelfs
drijvend vooruit sleuren, zo moesten we het niet op�llen.
Desondanks bleef het loodzwaar werk. Tijdens de werken
konden we genieten van de zon, maar tussendoor kregen
we stevige regenbuien en een regenboog er gra�s bij.

Dank aan Greg en Peter G. om te helpen deze zware klus te klaren!

Johan Asselberghs

Greg na een zoveelste bui - Foto: Johan Asselberghs

Zwaar werk! - Foto: Greg Stevens

Goed nieuws dus voor wie al eens gedacht hee� om iets na te laten aan Natuurpunt. Natuurpunt betaalt
geen erf- of schenkbelas�ng meer op alles wat we erven of geschonken krijgen.

Als verantwoordelijke voor de erfenissen en de schenkingen bij Natuurpunt merk ik dat er nu effec�ef meer
en vooral grotere legaten voor onze vereniging worden geschreven. Wat de erflaters vooral appreciëren is
dat ze een legaat kunnen nalaten met de zekerheid dat de erfenis 100% gebruikt wordt voor de aankoop en
het beheer van de lokale natuurgebieden. Ook het idee dat de natuurgebieden van Natuurpunt voor al�jd
beschermd zullen blijven, is een aanmoediging.

Een dergelijk legaat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

'Als bijzonder legaat vermaak ik een som geld, gelijk aan X % van mijn gehele vermogen, aan Natuurpunt
Beheer vzw, Coxiestraat 11 in 2800 Mechelen, die integraal wordt aangewend voor aankopen van kwetsbare
natuurgronden die gelegen zijn in het projectgebied van afdeling Oude Spoorweg'

Hoe gaat dat in zijn werk?

De boekhouding van Natuurpunt oormerkt het bedrag en boekt het onder de reservaatrekening van
Natuurpunt Oude Spoorweg. Men rekent uit hoeveel subsidie daar mogelijk kan bijkomen en zo weet de
afdeling over welke middelen ze kunnen beschikken om natuurgebied te kopen en te beschermen.

Ook een schenking van een stuk grond bv. een bos, wordt dankbaar aanvaard door Natuurpunt en kost de
schenker niets: alle aktekosten worden betaald door Natuurpunt.

Wie hierover graag meer informa�e wenst, kan best contact opnemen met Joost Verbeke - Natuurpunt
dienst Marke�ng: 0477 20 47 25 of joost.verbeke@natuurpunt.be

Schenken en nalaten aan Natuurpunt voortaan zonder belasting

mailto:joost.verbeke@natuurpunt.be
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Zij die bachbloesems gebruiken kennen wellicht de waterviolier. Weinigen weten echter dat die
waterviolier in onze streken in bijna alle beekvalleien voorkwam. Helaas is hij door watervervuiling en
een teveel aan s�kstof zeer zeldzaam geworden.

Voor zover ik weet komt de plant in Duffel alleen nog voor in de Babbelbeekse Beemden. Tot in de
jaren 90 stond hij ook nog talrijk in de Goorbosbeekvallei maar is daar door lozing van afvalwater al
�entallen jaren onder een dikke sliblaag verdwenen. De waterviolier prefereert voedselarm mineraal
water, gevoed door kwel (herkenbaar aan de roes�ge verkleuring van het water). In mei verschijnen
de opvallende roze bloemen boven het water. Persoonlijk vind ik het onze mooiste inheemse
zuurstofplant.

De waterviolier is eigenlijk een onderwaterplant
maar kan perfect overleven wanneer het water
zich �jdelijk terugtrekt. Hij is zelfs gespecialiseerd
in een overlevingsstrategie met wisselende
waterstanden en plant zich op zogenaamde
moerascultuur ongeslachtelijk en vegeta�ef voort.
Uit een stengel van de plant die op drooggevallen
modder valt ontstaan nieuwe roze�en. Daarom
vind je vaak niet één exemplaar maar een hele
zode. Wanneer het water terugkomt, groeien al
deze rozetjes uit tot nieuwe aparte waterplanten.

Zo gebeurt het ook in de Babbelbeekse Beemden, maar door de droge zomer van 2020 waren we er
de waterviolier bijna kwijt. Vroeger stond hij ook massaal in de kleinere ondiepe sloot maar was daar
door extreme droogte al een aantal jaren verdwenen. Want ook al kan hij zonder water, op een

volledig uitgedroogde bodem kan hij zich niet
handhaven en al zeker niet bij een brandende zon.
De fijne blaadjes van deze waterplant worden dan
ros en vallen uiteen. Gelukkig had hij zich kunnen
ves�gen in de permanente schaduw van een oude
wilgenstam waar de modder voch�g genoeg bleef.
Daardoor wist hij te overleven en zich zelfs
vegeta�ef voort te planten.

Een andere strategie bestaat erin dat stengels of
roze�en zich soms afsplitsen. Eind 2021 was de
waterviolier erin geslaagd grote delen van de sloot

verderop in te nemen. We kregen in de lente van 2022 na jaren van afwezigheid de mooie roze
bloemetjes eindelijk nog eens te zien, maar toen kwam opnieuw de droogte.

De verzengende hi�e liet hele plekken waterviolier opnieuw volledig verdorren. Gelukkig had hij deze
keer meerdere plekken met schaduw gevonden in de buurt van de aanwezige wilgen en andere
vegeta�e. Ondanks de extreme hi�e hield hij daar goed stand en vermenigvuldigde zich vegeta�ef:
benieuwd waar hij volgend voorjaar zal opduiken!

Waterviolier overlee� de warme zomers van 2020 en 2022 dankzij schaduwplekken

Waterviolier vegeta�ef - Foto: Johan Asselberghs

Waterviolier bloeiend - Foto: Peter Geschier
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Dankzij de aanwezigheid van de waterviolier beseffen we als beheerder dat we voorzich�g moeten
zijn met het terugze�en van de opschietende wilgen in de Babbelbeekse Beemden, wat we
vroeger mogelijk iets te fana�ek deden om het gebied open te houden. In het besef dat
maandenlang uitgedroogde sloten in de zomer wel eens de regel kunnen worden in het nieuwe
klimaat moeten we zien dat er voldoende schaduwplekken blijven. Wilgen en opkomende eiken
langs de zonnekant zullen we vanaf nu laten staan, want ze spelen een belangrijke rol. Zo zie je
maar dat je goed moet kijken wat er in je natuurgebied gebeurt en je beheer daarop afstemmen.

Toch zorgde ook een andere reden ervoor dat de waterviolier het de laatste jaren in de
Babbelbeekse Beemden weer beter doet. Tot 2014 werd het hooiland zwaar bemest: meer dan
eens vonden we mestuitspoeling in de sloot met overdadige algengroei tot gevolg. Toen kocht de
provincie het aanpalende grasland naast de sloot aan en kregen wij het in beheer. Sindsdien is de

rechtstreekse aanvoer van voedingsstoffen
aanzienlijk verminderd. Daarenboven hee� de
droogte een groot deel van de sliblaag van de
sloot aan de lucht laten verademen
(composteren). Samen met onze beheerwerken
in 2018 tot 2020 om de verlanding tegen te gaan
zijn heel wat vruchtbaar slib en voedingsstoffen
afgevoerd. Bijgevolg zijn de
groeiomstandigheden voor de waterviolier
aanzienlijk verbeterd.

Door het resterende slib in de sloot tot op de oorspronkelijke bodem te ruimen hopen we nog
meer voedingsstoffen defini�ef weg te nemen. Daardoor zullen niet alleen waterviolier, maar
hopelijk ook fonteinkruid en waterranonkel terugkomen, soorten die tot in de jaren 90 veelvuldig
voorkwamen in de sloot van de Babbelbeekse Beemden. De waterviolier lijkt alvast gered.

Johan Asselberghs

Grote waterranonkel - Foto: S�jn Baeten

Babbelbeekse beemden - centrale gracht - Foto: Peter Geschier
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Nachtvlinderspecialist Guido De Prins kwam dit jaar
verschillende avonden inventariseren in de Mosterdpot. Zowel
met smeersel op de bomen als met lichtbakken trok hij de
nachtvlinders aan. In 2022 hee� hij al meer dan 79 soorten in
ons gebied gedetermineerd!
Al zijn bevindingen kan je terugvinden op h�ps://
waarnemingen.be/

Ludo

Einde augustus was een grote kraan aan het werk om het ven vooraan de
Mosterdpot licht uit te diepen. Dit werk moet regelma�g uitgevoerd

worden om het dichtslibben
van het ven te vermijden.
Daardoor zou het biotoop
immers verloren gaan voor
onder meer amfibieën,
waterjuffers en libellen.
Door corona was de ruiming al
twee jaar uitgesteld. De
kraanman voerde alles
vakkundig uit op een dag.

Het is nu aan ons om de opslag aan de kant van het Mosterdpotje in
hakhout af te ze�en. Wil je helpen met dit werkje: noteer dan alvast
zaterdag 5 november van 9.30u en 12u in je agenda!

Voor de watervoorziening van het Mosterdpotje waren wij al�jd
a�ankelijk van onze waterput. Door de lage stand van het grondwater
hadden we soms problemen voor toiletspoeling, afwas en onderhoud
bij grote ac�viteiten. Dankzij onze buren van het PVT of via watertanks
van Recht van ’t Veld konden we regelma�g bijvullen, maar dat bood
geen langetermijnoplossing.

We hebben uiteindelijk besloten een defini�eve oplossing te creëren.
We lieten twee onderling verbonden regenwaterpu�en van 5.000 liter
plaatsen. De volledige installa�e met extra pomp duurde slechts vier
dagen. We bufferen nu 10.000 liter regenwater voor de toile�en, een
kraan voor het vullen van o.a. emmers naast de toile�en en een
buitenkraan. De kraan in de keuken en de lavabo’s blijven gebruik
maken van het water uit de put.

Mosterdpotnieuwtjes

Plaatsing van de pu�en - Foto: Ludo Bakkovens

Marmeruil Foto: Guido De Prins

x Werken aan het ven Foto’s: Ludo Bakkovens

https://waarnemingen.be/
https://waarnemingen.be/
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In de wedstrijd “Wandeling van het jaar 2022” van de
provincie Antwerpen is het Boskapellenpad als tweede
geëindigd, een eervolle plaats na het Grote Netewoud.
Dankzij deze wedstrijd hebben veel wandelaars kennis
gemaakt met een uniek stukje Kon�ch.
Dank aan de vele enthousiastelingen die voor deze
wandeling hebben gestemd!

Boskapellenpad in Kon�ch

In het vorige �jdschri� schreven we dat Natuurpunt beroep aantekende tegen de omgevingsvergunning
voor de bouw van een woning in de Edegemsebeekvallei. In augustus besliste de provincie in beroep toch
een vergunning af te geven. In de beroepsbeslissing werden weliswaar tal van extra maatregelen opgelegd
zoals een overstroombare kelder, open wadisysteem, geen ophogingen behalve waar het huis zelf staat, enz
… maar de woning mag wel gebouwd worden.

Ondanks die maatregelen zijn we er van overtuigd dat dit niet de juiste beslissing is. Volgens Natuurpunt
moet dit soort gronden volledig bouwvrij blijven en een andere bestemming krijgen. Instrumenten om
gronden betaalbaar te herbestemmen blijven vanuit Vlaanderen voorlopig uit. Dit soort gevallen tonen
nochtans aan dat hier dringend werk van moet worden gemaakt. Met het verlenen van deze vergunning is
het duidelijk dat de betonstop of bouwshi� in Vlaanderen nog ver weg is.

Natuurpunt hee� beslist niet verder in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwis�ng. Dit zou ons
tot 4.000 euro kosten met een onbekende afloop. We
leggen ons met tegenzin neer bij de beslissing van de
provincie.
Het is nu wachten op de gevolgen van een stevige
waterbom of langdurige winterstormen...

Johan Asselberghs

Provincie verleent in beroep toch een vergunning voor een woning in overstromingsgebied

Vogelexcursie naar Zeeland

Mooie tradi�es zijn er om in ere te houden: op 22 januari
organiseren onze vogelkenners Johan en Hannes Giglot
weer een veelbelovende uitstap naar Zeeland om er vogels
te bekijken.

De uitstap doen we met carpooling, we vertrekken op het
plein aan de Van der Lindenlaan te Duffel om 8.00 u.

Verrekijker, picknick en warme winddichte kledij niet
vergeten.

Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55 of
giglotjohan@gmail.com

Foto: Peter Geschier

mailto:giglotjohan@gmail.com
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Van half augustus tot half oktober ging er bijna geen week voorbij of er werd gewerkt in onze
natuurgebieden. In deze periode maaien we immers alle hooilandjes maar ook de talrijke rietkragen
en oeverzones in de Oude Spoorwegberm, Schapenhagen en Babbelse Plassen. Die krijgen een
‘korte coupe’ alvorens ze de koudere herfst- en
wintermaanden ingaan. In kabouters geloven we al een
�jdje niet meer en dus rekenen we op onze vrijwilligers
om toch elk jaar die zware klussen te klaren.

Half augustus konden we rekenen op onze trouwe schare
Natuurpuntvrijwilligers om de reten�ezone van
Schapenhagen aan te pakken. Dankzij vij�ien paar
handen konden we zelfs meer doen dan de geplande
hooilandjes. De hi�ezomer ze�e een groot deel
kurkdroog zodat we met de maaibalk gewoon door de
poelen en wadi’s konden rijden om zowel de snel

oprukkende riet- en lisdoddekragen als het hardnekkigere
rietgras in de reten�ezone terug te dringen.

We konden er zelfs het nieuwere deel (Schapenhagen2.0)
rich�ng Duffelsesteenweg bijnemen. Ook hier zien we door
de te hoge s�kstofwaarden in de omgeving de verruiging
snel toenemen. Beter nu ingrijpen en de bramen ver genoeg
van de wandelpaden terugdringen. Die paden, ondertussen
toch al bijna 1,5 km, kregen uiteraard ook een maaibeurt,
zeer naar de zin van de talrijke zondagswandelaars. We
krijgen af en toe een mailtje met ‘wanneer wordt dat

nieuwe stuk wandelpad nu geopend?’ We werken eraan, maar na de
afrasteringen en poort die eindelijk zijn geplaatst, moet de
vogelkijkwand nog worden opgericht: ook hier is wel degelijk
vooruitgang. De mangaten van het oude bakstenen pompgebouwtje
werden vakkundig dichtgebetonneerd, terwijl een nieuwe vliegopening
hopelijk de aanzet zal geven voor een nieuwe vleermuizenwoonst. Ook
de poerpalen (alweer een nieuw woord bijgeleerd) werden alvast
geplaatst: dit worden de funderingen van de uitbouw van de
vogelkijkwand. Het hout (degelijk Europees robiniahardhout) is besteld
en al deels geleverd. Nu nog een aantal weekenddagen rond eind
oktober of begin november vinden om de echte bouw aan te va�en. Als
we dit schema aanhouden en we nog een gaatje vinden voor de nieuwe
infoborden en toegangspoort aan Duffelsesteenweg kunnen we begin
2023 wel een officiële opening plannen.

Ook in het weekend van 24 en 25 september werd er noest gewerkt op
de Oude Spoorwegberm. Van de hooilandjes en oeverzones aan Notmeir en Lage Vosberg tot de
vijvers aan de Oude Waarloossteenweg en Beekboshoek werd alles vakkundig gemaaid en
bijeengerakeld. Ditmaal met een grootse inspanning van de JINS van Kon�ch: ze werden opgedeeld
tussen zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag, maar die 10 tot 18 extra paar handen hebben er

Onze vrijwilligers, Chiro en Scouts maken het verschil in onze Kon�chse natuurgebieden

Reten�ezone Schapenhagen - Foto: Peter Geschier

Wandelpad naar Schapenhagen 2.0 - Foto: Peter Geschier

Kijkhut Schapenhagen - Foto: Wim Annaert
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ons weeral doorheen geholpen. Vooral de vijver tussen Beekboshoek en Wildemansstraat gaat de
boeken in als snelst gemaaide en afgevoerde rietzone.
De frequentere hi�ezomers zorgden ervoor dat ook deze grote vijver bijna jaarlijks droogvalt. Wat
droogstaat wordt razendsnel ingenomen door riet en
moet opnieuw worden gemaaid. Als een goed geolied
raderwerk met een koppeling van maaien aan afvoeren
was heel deze zone in twee uur beklonken: een record op
naam van onze JINS!

Dan kwamen de Babbelse Plassen eraan als afsluiter.
Zaterdag 8 oktober werd een groot deel met maaibalk en
bosmaaiers alvast voorgemaaid door Nik, Koen en mezelf.
Zondagvoormiddag namen de Natuurpuntvrijwilligers nog
de vijver en oeverzones onder handen, maar vanaf 13.00
uur s�pt doemden wel 50 Chiromeisjes en -jongens, de

Aspi- en KeTi afdelingen van Chiro Koka in het Langbos op.
Terwijl de kerels met Nik en Tom het bos indoken om de
laatste haarden van Japanse duizendknoop nog eens aan
te pakken en het vlonderpad te ruimen, werden 20 rakels
en 20 hooivorken verdeeld onder de 38 anderen om de
Babbelse Plassen in te duiken, soms le�erlijk. Terwijl
‘waadpak’ Pat met haagschaar de laatste lisdodde in
kniehoog water liquideerde, begon de Chiro onder onze
aanmoedigingen aan de afvoer van tonnen riet en rietgras
uit het gebied, naar een zone langs de fietsostrade. Het

werd een komen en gaan van kruiwagens op een hoog tempo, constant uitkijkend naar
voorbijkomende fietsers en wandelaars. De geur van het overvloedig gemaaide watermunt maakte
het nog wat aangenamer. De uren verstreken, de berg maaisel groeide fenomenaal, terwijl
gelijk�jdig de moeras- en draszone en het open water opnieuw zichtbaar werden. Naarmate ook
het aangevoerde drinkwater en fruitsap geleidelijk aan slonk, kwam het einde toch s�laan in zicht.

Dat einde heb ik deze keer om professionele redenen niet
kunnen meemaken. De afwerking en het opruimen
moest ik aan Nik overlaten. Ook de afscheidsdrink moest
ik missen, maar als compensa�e, bij het opmaken van dit
verslag �jdens mijn vlucht naar Athene, heb ik getoost op
al die vrijwilligers met een Helleens Mythosbiertje.

Wat ik niet mag vergeten te vermelden is wie voor de
afvoer van dat maaisel zorgt: voor Schapenhagen en
Oude Spoorwegberm kunnen we steeds rekenen op
Johan die ‘ergens in de week’ met z’n wiellader al het maaisel afvoert dat op wandelpaden en
hooilandjes klaarligt. Alle hopen die worden verzameld, ook die langs de fietsostrade, worden door
de Groendienst opgehaald voor compostering: op die manier is de cirkel rond en wordt het maaisel
uit onze natuurgebieden opnieuw een grondstof!

Wim

Babbelse plassen - Foto: Peter Geschier

Babbelse plassen - Foto: Peter Geschier

De oogst van de Babbelse plassen - Foto: Wim Annaert
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Na meer dan twee jaar onderhandelen en overlegvergaderingen met het OCMW van Lier is het zover. Op 21
september werd de defini�eve akte getekend en is Natuurpunt eigenaar van vier percelen van samen goed
1 ha in de vallei van de Babbelbeekse Beemden. Toch een belangrijke uitbreiding van het natuurgebied
Grote Boshoek, binnen het deelgebied Babbelbeekse Beemden, dat nu ongeveer 10 ha groot wordt.

De voormalige OCMW-percelen liggen in de aankoopperimeter die in 2018 bij de erkenning van de Grote
Boshoek werd goedgekeurd. Toen we enkele jaren geleden hoorden dat deze percelen op de markt zouden
komen, vroegen we een overleg met het OCMW Lier. De
gescha�e prijs leek heel hoog en hield geen rekening met het
feit dat het percelen betrof die regelma�g overstroomden.

Met de hulp van de afdelingsvoorzi�er van Natuurpunt De
Wielewaal werd een overleg vastgelegd met het OCMW Lier en
met resultaat. Er gebeurde een nieuwe scha�ng waarbij de
overstroombaarheid en ligging binnen onze aankoopperimeter
wel mee werd genomen. Het resultaat was een nog steeds vrij
dure grond maar wel haalbaar gelet op de Vlaamse subsidie
waar we binnen de goedgekeurde aankoopperimeter gelukkig op
kunnen rekenen.

Het duurde nog wel tot 21 september om de akte defini�ef te tekenen, maar het herstel en ontwikkeling
van de na�e natuur kunnen en zullen vanaf nu starten.

De percelen zijn na�e overstroombare graslanden die aan de
Babelsebeek liggen. Drie van de vier percelen zullen we beheren
als bloemrijk do�erhooiland met een gepast maaibeheer, al dan
niet met nabegrazing in samenwerking met een landbouwer. Er
zullen ook enkele houtkanten en heggen worden aangeplant om
het landschap te verfraaien en de natuurlijke infrastructuur te
versterken.

Een van de percelen grenst aan een stuk dat we in 2019
aankochten en al herbebosten. We zullen ook het nieuwe
perceel beplanten zodat we de bosstrook kunnen vergroten. Dit
grasland is door jarenlange overbemes�ng en te vaak maaien
verloren gegaan en dus kiezen we hier voor bosuitbreiding met
een extra valleibos van 0,2 ha.

De houtkanten en het extra valleibosje kunnen jullie mee komen aanplanten op woensdagnamiddag 28
december tussen 13.30 en 16.00 uur.
Opgelet: geen parkeermogelijkheid ter plaatse – kom met de fiets of parkeer in de wijk De Beunt of
aan het PIME en wandel circa 1 km. Bewegwijzering naar plantplek wordt voorzien vanaf kruispunt
Senthout-Bremstraat en vanaf PIME-Mechelsesteenweg

Johan Asselberghs

Je kan dit nieuwe project steunen door op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt beheer,
Coxiestraat 11 2800 Mechelen een bedrag over te maken met vermelding “Babbelbeekse Beemden nr
7172”. Gi�en vanaf 40 euro zijn fiscaal a�rekbaar.

Babbelbeekse Beemden groeien met ruim 1 ha

Luch�oto - Foto: Peter Geschier
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Rubriek

Ken je onze heerlijke biobieren? De tradi�onele Gageleer Original mogelijk wel, maar er zijn
ook de smaakvolle Dark, de lichtjes citruszurige White en de alcoholvrije.
Wie ze wil proeven kan een bak bestellen voor € 38 + € 8
leeggoed met een selec�e naar jouw keuze.

Daarnaast kan je ook de alom geprezen Dale (zie
adverten�e hierboven) bestellen aan € 26 (+ € 8 leeggoed)
per bak.
Stuur een mail aan dirk.costrop@telenet.be
of sms je wensen naar 0476 / 66 08 28

mailto:dirk.costrop@telenet.be
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gronden, lid kern Cultuurraad Duffel,
bestuurder Regionaal Landschap
Rivierenland.
Zandstraat 15, 2570 Duffel
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92
ludo.bakkovens@telenet.be

Bestuur
Wim Annaert
Conservator Oude Spoorwegberm en
Langbos & Babbelse Plassen
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03
wim.annaert@kuleuven.be

Johan Doms
Conservator Babbelbeekse Beemden,
materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duffel
gsm 0496 / 32 19 34
jdoms.pdeprey@telenet.be

Jorden Faes
Conservator Schapenhagen
Rauwaard 9, 2550 Kontich
gsm 0475/41 06 83
jorden.faes@vub.be

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

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

Steve Laenens
Materiaalmeester
Kattenbroek 8, 2550 Kontich
gsm 0477/76 56 96
steve.laenens@skynet.be

Karen Lantermann
Conservator Oude Spoorwegberm
Leon Dumortierstraat 148, 2540 Hove
gsm 0473/61 26 98
karenlantermann@gmail.com

Els Lauwers
Medeverantwoordelijke educatie
Rompelei 23, 2550 Kontich
gsm 0473/34 53 40
lauwers.els@telenet.be

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

Greg Stevens
Conservator Edegemse beekvallei
Altenastraat 67, 2550 Kontich
gsm 0497/46 40 48
gregstevens2773@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@yahoo.com

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

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:

Oude Spoorwegberm (26 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst en Duffel
Edegemsebeekvallei (6 ha) in Kontich en Edegem
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kontich
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (6,5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Babbelbeekse Beemden (10 ha) in Duffel en Lier
Abroekbos (0,6 ha) in Duffel Binnenweg

Je kan ons steunen door een gift 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 giften vanaf € 40 krijg je een fiscaal
attest.
Wij bieden je talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke
producten, natuurwerkdagen en nog veel meer …
Als lid krijg je ook korting bij verschillende handelszaken (zie website)

Algemeen mailadres van de afdeling:
info@natuurpuntoudespoorweg.be

Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Grondgebied: Kontich, Waarloos en Duffel

Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 38 en is geldig voor het hele gezin. Leden van
Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde
tijdschriften Natuurfocus (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:

Lidgeld (€) 38 52 53 55 63 65 66 80
Lid Natuurpunt X X X X X X X X
natuur.oude spoorweg X X X X X X X X
Natuur.Blad X X X X X X X X
Natuurfocus X X X X
Natuur.Oriolus X X X X
Zoogdier X X X X

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur
JNM-Pallieterland (o.a. actief in Duffel):
Voorzitter: Nathan Laureyn
Mailadres: laureynnathan@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Voorzitter: Ymke Cox
Mailadres: ymkecox@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen
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FotoclubCurieuzeneuzemosterdpot 2022

De Moeffeleer - muzikale begeleiding - Foto: Peter Geschier

De Moeffeleer - volksdans - Foto: Peter Geschier

Stand van de Gezinsbond - Foto: Peter Geschier

Stand van Bio en Ko - Foto: Peter GeschierStand de Wereldwinkel - Foto: Peter Geschier

Stand IVAREM - Foto: Peter Geschier

De Moeffeleer - volksdans - Foto: Walter Van Camp

De Moeffeleer - volksdans - Foto: Walter Van Camp



Fotoclub

Het blote voetenpad - Foto: Walter Van Camp De infostand van onze afdeling - Foto: Peter Geschier

De braakballenstand van onze afdeling - Foto: Peter Geschier

De klimmuur - Foto: Peter Geschier

De braakballenstand van onze afdeling - Foto: Peter Geschier

De stand van De Spie - Foto: Walter Van Camp De deathride - Foto: Walter Van Camp

De stand van de PVT - Foto: Walter Van Camp
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