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INFO

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

Dit is het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Oude Spoorweg. Artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Noch de redactie, noch Natuurpunt kan aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van een artikel.
Werkten mee aan dit tijdschrift:
Auteurs: Dirk Costrop, Johan Asselberghs, Gerald Driessens, Johan Giglot, Ludo Bakkovens, Mar-

leen Van Puyvelde, Peter Geschier

Foto’s/tekeningen van: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Hugo Willocx, Johan Giglot, Luc De Naegel,

Ludo Bakkovens, Peter Geschier.

Verjoegen de zetduivels: Dirk, Eef, Luc, Ludo, Marleen
Wie ook zijn/haar tekst en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk 31
maart 2013 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be .
Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Cover: Deze spreeuw weet het wel !
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Foto: Johan Giglot

VOORWOORD

Beste natuurpunters,
2012 zit er op, het is weeral aan een rotvaart voorbijgevlogen .
Ik ga hier niet opsommen wat er allemaal gebeurd is
vorig jaar, of wat we met ons bestuur en vrijwilligers
allemaal plannen in 2013. Daarvoor komen jullie beter
naar onze ledenvergadering op 26 januari. Zoals
steeds is dit een aanrader: een winterse wandeling
gevolgd door een hapje en een drankje, overgoten
met mooie beelden en allerlei anekdotes. Zeker doen!
Eén ding wil ik wel aanstippen: we hebben een magische grens overschreden. Het ledenaantal van onze
afdeling is gestegen tot meer dan 800 gezinnen. Sinds
2000 is ons ledenaantal bijna verdrievoudigd. Dit cijfer
is tekenend voor het succes van Natuurpunt, voor het
belang dat men hecht aan een groene omgeving én
voor een groeiende groep mensen die graag bezig zijn
met en voor natuur. Steeds meer worden er door aangesproken, omdat er voortdurend andere facetten
naar boven komen, andere invalshoeken gevonden
worden…
De natuurbeweging is geëvolueerd van een klein clubje “vogelkijkers en natuurbeheerders” naar een brede
beweging waar aandacht is voor milieu in het algemeen, allerlei interacties tussen beheer en natuurontwikkeling, cursussen voor alles wat maar wat met natuur en natuurbeleving te maken heeft. Begeleiden
van groepen, wandelingen, teambuildingsdagen, informatiestandjes, foto- en filmactiviteiten, natuurknutselwerkjes, acties waaraan iedereen kan meedoen (paddenoverzetacties, het grote vogelweekend,
kijk een kikker,…): variatie troef, voor ieder wat wils!
Zo zijn ook de Bosbiekes in onze afdeling ontstaan, die
met hun eigen “touch” natuur op een heel andere manier beleven en uitdragen.
Activiteiten met natuur als originele invalshoek zijn
terug te vinden in onze kalender: in het voorjaar bv
“Flirten in het groen” en de cursus “Natuur voor
groentjes”. Inschrijven is de boodschap!
Het is altijd geweldig als je binnen de vereniging gelijkgestemden vindt om samen iets te realiseren, maar
daarnaast biedt Natuurpunt ook de mogelijkheid om
zelf of met het gezin bezig te zijn met natuur, zonder
dat daarom specifieke kennis vereist is.
Wat is er leuker dan naar vogels op de voedertafel of
vetbollen te kijken. Bungelen, kwetteren, dreigen,

plots wegvluchten,
… mij verveelt het
nooit. Bovendien zie
ik telkens wel iets
anders: de vinken
van vorig jaar in
mijn tuin zijn dit jaar
vervangen door veel
ringmussen. Het is
slechts een kleine
moeite om tijdens
het grote vogelweekend van 2-3
februari de vogels in
je tuin te tellen en je
resultaten door te
geven op de website
van Natuurpunt. Net Ringmus
Foto: Dirk Costrop
omdat zoveel mensen dit doen, worden de gegevens relevant.
Vanaf februari zijn er elke avond weer paddenoverzetacties in het Senthout te Duffel: sfeervol en absoluut
geen voorkennis vereist: een emmertje meebrengen
volstaat! Wie de Hyla-nieuwsbrief (bijna dagelijks) in
zijn mailbox wil krijgen, stuurt een mail naar Johan
Asselberghs (johan.asselberghs@skynet.be). Dan weet
je perfect wat de kans op paddentrek is, aangevuld
met allerlei amfibieënweetjes.
Een andere actie waarbij veel waarnemingen het verschil kunnen maken, is beschreven in dit nummer:
2013 is het jaar van de muis. Maak een duidelijke foto
van de muizen aangebracht door je huiskat, en plaats
de foto’s op www.waarnemingen.be. Deze foto’s worden beoordeeld door specialisten en op die manier
kunnen de verspreidingskaartjes van heel wat muizen
verder aangevuld worden. Zo is de dood van al die
muisjes toch niet nutteloos.
Om in de sfeer van zoogdieren en winter te blijven,
kijk ook eens naar volgend filmpje: dit is de droom
van elke fotograaf :
www.youtube.com/watch?v=5_apUIMXqUI
Tot op onze afdelingsdag of een andere activiteit?
Dirk
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AFDELINGSWERKING

Jullie worden verwacht op onze afdelingsdag op 26/01/2013 !
Zoals elk jaar gaan we eerst wandelen: deze keer is dat in de Goorbosbeekvallei. Vorig jaar was dit niet mogelijk, vermits
de spoorwegtunnel was afgesloten. Maar uitstel is geen afstel en er zijn sindsdien heel wat nieuwigheden te ontdekken:
een gerooid en opnieuw aangeplant bos, een nieuwe poel, …
Daarna is de afspraak in het Mosterdpotje, waar onze voorzitter jullie kort een beeld zal schetsen van de belangrijkste
evenementen van het afgelopen en het komende jaar en waar traditioneel voor een heerlijk drankje en hapje wordt gezorgd.
Om onze organisatie optimaal te kunnen laten verlopen, vernamen we
Je kunt er alle info krijgen over waar onze afdeling graag op voorhand met hoeveel mensen je zult komen: stuur daarom
voor staat, wat ze in de vorige twaalf maanden een mail naar natuur.oudespoorweg@telenet.be of bel naar Dirk
heeft verwezenlijkt, wat er nog op het verlanglijstje Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
staat in de nabije en iets verdere toekomst, ...
Ook zal onze tentoonstellingsruimte helemaal opgefrist zijn en wacht je een doorlopende boeiende voorstelling van de
activiteiten uit het voorbije jaar en al het moois dat we in onze gebieden hebben kunnen spotten.

Winterwandeling in het Goorbos van 15u00 tot 16u45: vertrek op parking PVT, Mechelsebaan 220, Duffel.
Laarzen niet vergeten !
Nieuwjaarsreceptie: vanaf 17u in 't Mosterdpotje, einde: zelf in te vullen...

EDUCATIE

Binnenkort een boeiende cursus: Natuur voor groentjes
Dit voorjaar organiseert Natuurpunt Oude Spoorweg een gloednieuwe, interactieve en wervelende instapcursus voor
natuurliefhebbers. In 5 lessen en evenveel excursies laten de lesgevers al hun enthousiasme op je los. Je wordt ondergedompeld in de wondere wereld van onze wilde dieren en planten en gaat op reis langs de Natuur.gebieden in eigen
streek en verder. Met actuele thema's als klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid nemen we zelfs even een kijkje over
de grenzen, maar niet zonder praktische tips voor huis en tuin. Om
deel te nemen is geen voorkennis vereist. Laat deze boeiende kennismaking niet aan je neus voorbij gaan en daag geïnteresseerde
buren, vrienden en familie mee uit!
Kalender: woensdagavond en zaterdagvoormiddag : 17/04 en
20/04, 24/04 en 27/04, 08/05 en 11/05, 22/05 en 25/05, 29/05 en
01/06.
Afspraak woensdagavond om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond
22u30
Op zaterdagvoormiddag: om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel - tenzij anders afgesproken in de voorgaande les,
zie ook onze website voor de juiste plek. Einde rond 12u30.
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
Inschrijven: stuur een mail aan natuur.oudespoorweg@telenet.be.
Cursusgeld: 30 euro voor leden en 40 euro voor niet-leden, te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding "Natuur voor groentjes" en in voorkomend geval je lidnummer.
Voor de niet-leden: de €10 extra wordt in korting omgezet ingeval
je lid wordt: we mikken immers op mensen die zich voor onze vereniging willen engageren!
Marleen
4

AFDELINGSWERKING

De buren van Ter Elst komen helpen in de Mosterdpot
’t Was een regenachtige dag midden oktober, maar geen probleem: een goed
geluimd klasje van de school Ter Elst was
present om in ons natuurgebied een dag
te komen helpen! Deze school grenst aan
de Mosterdpot en zorgt voor Gemengd
Bijzonder Onderwijs. De leerlingen komen wel regelmatig de natuur op een
speelse manier beleven in ons natuurgebied, maar deze keer wilden ze mee werken.
Een korte wandeling rondom het ven
bracht al heel wat kennis bij rond natuur.
Het was leuk om een vliegenzwam te
vinden, die dit jaar o.a. door Natuurpunt
extra in de belangstelling was gekomen.
Onder de begeleiding van de leerkrachten Rita en Kris en een stagiaire kwam
het zelfs tot evenwichtsoefeningen over omgevallen boomstammen (foto rechts).
In de verte was machinelawaai te horen en toen we naderden (gelukkig begon ook de mist stilaan op te lossen) zagen

we een immense kraan bezig met het graven van een nieuwe poel.
In het kader van de compensatiewerken voor het verleggen
van de spoorlijn Antwerpen-Brussel was al in 2008 met Infrabel overeengekomen dat extra poelen aangelegd zouden worden. De laatste daarvan werd juist die dag gegraven en dat trok natuurlijk alle aandacht van de leerlingen.
Het struikgewas werd door de kraan uitgetrokken en aan
de andere kant van de berm neergelegd waar Gilbert het

Foto’s: Ludo Bakkovens
veilig kon verzagen. Ons klasje had de handen meer dan vol
om de kleinere stukken dan weg te slepen. Zelfs met de
Natuurpunt handschoenen aan was dit werkje toch wel
een vrij vettige en modderige bedoening door het regenweer.
Maar niet getreurd, want tijdens de
rustpauzes van de kraan was de kraanman zo vriendelijk enkele leerlingen
toe te laten in de cabine van de 40 ton
wegende kraan met extra lange arm
(foto links). Een geweldige ervaring!
Na een korte lunch in het Mosterdpotje ging iedereen weer aan de slag. Ondertussen had Peter het zaagwerk van
Gilbert overgenomen, zodat de takken
konden worden weggedragen. Enkele
leerlingen waren extra avontuurlijk en
hadden intussen wat verder in het bos
een heus kamp gebouwd waarin ze
zich konden verschuilen.
Uiteindelijk ging iedereen nog eens
met zijn al of niet besmeurde snoet op
de foto en trokken we terug naar het
Mosterdpotje voor het ophalen van de
boterhamdozen en rugzakken.
De leerlingen hadden vooraf een leuke attentie klaargemaakt als bedanking voor Natuurpunt. Dit krijgt zeker een
ereplaats in het Mosterdpotje!
Tot een volgende keer!
Ludo
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NATUURBEHEER

Uitbreiding machinepark van afdeling Natuurpunt Oude Spoorweg

Foto’s: Peter Geschier

Enkele jaren geleden vermeldden we al
in ons tijdschrift dat de kas van de bij
Ministerieel Besluit opgeheven Polder
Mostaardpot en Fermerijbeemden integraal naar onze afdeling ging.
De provinciale dienst Waterbeleid heeft
intussen alle taken van het vroegere
polderbestuur overgenomen en evalueert jaarlijks met ons over het door Natuurpunt uitgevoerde beheer.
Het
natuurgebied
MosterdpotGoorbosbeekvallei breidde intussen verder uit en de aanschaf van extra machines zal het werk van onze vrijwilligersploegen aanzienlijk verlichten.
Onlangs was er een opportuniteit en investeerden we
iets minder dan 10.000 euro voor de aanschaf van een
kleine rupsmachine (foto boven) en een gemotoriseerde trekker met aanhangwagen (foto rechts).

Lezers van dit artikel die graag zouden komen helpen
en met deze werktuigen willen werken in onze gebieden: kunnen een seintje geven aan één van onze materiaalmeesters. De nodige vaardigheden kunnen je
bijgebracht worden !
Ludo
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BEELD IN ZWART-WIT

Goorbosbeekvallei - een weide eind december 2012
Foto: Peter Geschier
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NATUURBEHEER

Als het voorjaar er aankomt, ontwaken onze kikkers en padden.
Bij de eerste tekenen van lente begint het jaarlijkse
paarspektakel. Ergens tussen half februari en begin
april is het tijd voor de ‘paddentrek’. Sommige individuen durven er echter al aan beginnen in januari
dankzij de warmere winters. Op regenachtige avonden bij een graad of 7 à 8 verlaten padden, kikkers en
salamanders hun winterschuilplaats en trekken massaal naar hun voortplantingsplek. Maar door het dichte wegennet in Vlaanderen moeten ze drukke of minder drukke wegen kruisen. De diertjes worden dan
overreden of door aanstormend verkeer opgezogen
en botsen tegen het warme chassis. Een afslachting
onder ons amfibieënvolkje is het gevolg. Gelukkig
schieten heel wat vrijwilligers ter hulp met de gekende paddenoverzetacties. In Duffel zijn we ondertussen
al aan onze 22ste editie toe, waarvan 17 jaar op het
Senthout. Dankzij deze langdurige actie hebben we al
een mooie tijdreeks.
Wat houdt zo’n overzetactie juist in?
Er zijn twee methodes: het handmatig rapen van amfibieën en het werken met barrières. Bij het rapen dragen we bij valavond alle amfibieën die we op straat
vinden de weg over of brengen hen ineens naar de
voortplantingspoel. Efficiënt, maar wel heel arbeidsinKunnen we nog vrijwilligers gebruiken?
Er is altijd nood aan helpende handen en niet alleen in
Duffel, maar overal. Op heel wat plaatsen is er nog
geen paddenoverzet en riskeren de dieren een gruwelijke dood. Zeker waar handmatig de dieren worden opgevangen, is tijdens drukke avonden nooit volk
te veel.
Meedoen?
Omdat bij een paddenoverzetactie de data van drukke
avonden heel erg moeilijk op voorhand vast te leggen
zijn, wordt iedereen via een digitale nieuwsbrief op de
hoogte gehouden. Met deze nieuwsbrief trachten we
te vermijden dat nieuwe vrijwilligers voor niks komen
omdat het weer niet geschikt is. Wil je meedoen met
onze actie, dan is het ontvangen van deze digitale
nieuwsbrief een must. Abonneer je dus door een mail
te sturen naar johan.asselberghs@skynet.be als je deze dagelijkse nieuwsbrief wil ontvangen. Je kan de trek
ook volgen (van zodra het seizoen begint) door de
Hylakrant
te
lezen
op
onze
website:
www.natuurpunt.be/oudespoorweg
Contact: Johan Asselberghs, coördinator paddenoverzetactie
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tensief werk. Om dit te verlichten kan je een barrière
gebruiken. Schermen langs de weg dwars op de trekroute houden de diertjes dan tegen. Ze proberen
langs de schermen een uitweg te vinden maar vallen
in ingegraven emmers. ‘s Morgens laten we de amfibieën dan vrij aan de veilige overkant.
Methode toegepast op actieplaats Senthout
Het Senthout is één van de grotere actieplaatsen in de
regio, met gemiddeld variërend tussen de 700 tot
meer dan 2500 individuen, maar het is onrealistisch te
werken met een amfibieënscherm. De reden hiervoor
is dat de trek te gespreid is over een lengte van 3 tot 4
km omheen het valleigebied van de Babelsebeek. In
het Senthout passen we dus de handmatige methode
toe, en helpen we (gewapend met fluovest en zaklamp) te voet, per fiets en zelfs per auto zoveel mogelijk amfibieën veilig de weg over. We doen dit door de
gevonden diertjes tijdelijk te stockeren in emmers. Na
telling laten we ze dan terug vrij in de sloot van het
natuurgebied de Babbelbeekse Beemden. Dit is de
voortplantingspoel van de meeste dieren. Zo zijn we
zeker van voortplantingssucces. Dat het systeem
werkt mag uit de resultaten blijken, met een gemiddelde stijgende tendens in aantal individuen.
Organisatie: Regionale Hylawerkgroep (de amfibieënen reptielenwerkgroep van Natuurpunt) BenedenNete www.hylawerkgroep.be
Afspraak voor Duffel: hoek Senthout-Hoevelaan Duffel

EDUCATIE

Flirten in het Groen
Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld. In onze tuinen en natuurgebieden vinden we immers
voorbeelden van de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën, die vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie dus voor een heerlijk avondvullend programma waarin
natuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en
laat je verleiden.
Spreker? Joeri Cortens
Wanneer? Vrijdag 5 april van 20u tot 22u15
Waar? om 20u in de Beethovenzaal van de bibliotheek, O.-L.Vrouwlaan 1 te Duffel.
Prijs? 15 euro per persoon, inclusief verleidelijke hapjes en
drank, te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096
van Natuurpunt Oude Spoorweg
Inschrijven? Dit kan door een mail te sturen naar:
natuur.oudespoorweg@telenet.be of telefonisch op nummer 0477/69.96.76 (Peter Geschier)

Milde schenker bezorgde ons erg nuttig materiaal

INFO

Het Tuinhoutcentrum van Kontich verraste ons onlangs met een prachtig aanbod. Zij hadden namelijk een vrij belangrijke partij hekwerken in kastanjehout die niet meer verkoopbaar waren wegens vergrijsd en daarom niet aantrekkelijk
voor de doorsnee tuinier. Het ging om een totale lengte van 245m in diverse hoogten. Of wij geïnteresseerd waren? Een
volmondig “ja” was uiteraard op zijn plaats. We kunnen in onze gebieden gemakkelijk een vijftal mogelijke projecten
starten. Je leest er binnenkort meer over. Een hartelijk dank van onzentwege in elk geval !

16de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag elk jaar op
de tweede zaterdag van februari. Net zoals de twee vorige edities wordt deze editie samen georganiseerd met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 16de
editie heeft plaats op zaterdag 9 februari 2013 op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Het thema van deze dag is ‘Van natuurstudie naar natuurbeheer …. of omgekeerd?’ Het programma ziet er alvast veelbelovend uit! Klassiek hebben in de voormiddag workshops plaats en in de namiddag worden de lezingen in plenum georganiseerd. We maken ook deze keer weer gebruik van de ‘Bioruimte’ (microscopiezaal) zodat we praktische workshops kunnen organiseren.
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken. Tijdens de middag wordt
de recente natuurfilm 'Oerkempens landschap De Liereman' vertoond. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 2 februari 2013. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONA-website: www.ankona.be
(rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’)
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STUDIE

Wildcamera als hulp voor inventarisatie
Sinds een half jaar bezit onze afdeling een wildcamera. Naast kleurenbeelden- of filmpjes van een 10-tal seconden kan
deze camera de bijhorende geluiden registreren. Bovendien kunnen er door de ingebouwde infraroodsensor zelfs ’s
nachts behoorlijk gedetailleerde zwart/wit beelden gemaakt worden. Meer info over het gebruik van cameravallen vind je
op volgende website: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/methoden-en-technieken/cameravallen
De voorbije maanden werd deze camera intensief gebruikt in al onze natuurgebieden, met toch wel leuke resultaten. Een
overzicht van al de waargenomen dieren kan je terugvinden in onderstaande tabel.
Mosterd- Babbelbeekse Goorbosbeek
pot
Beemden
vallei
Vogels:
blauwe reiger
ekster
fazant
gaai
groene specht
heggemus
houtduif
koolmees
merel
roodborstje
staartmees
tjiftjaf
vink
wilde eend
winterkoninkje
zanglijster
zwarte kraai
Zoogdieren:
bosmuis
bruine rat
egel
haas
huiskat
konijn
ree
steenmarter
vos

Oude Spoorwegberm, bij
Hulstmansbos - locatie 1

Oude Spoorwegberm bij
Hulstmansbos - locatie 2
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Telkens was de cameraval gedurende ongeveer 1 maand/locatie
actief, zonder het gebruik van lokaas.
Hieruit blijkt: de vos zit duidelijk overal in onze natuurgebieden,
de waarneming van ree en vooral van steenmarter was toch heel
bijzonder. De afwezigheid van bunzing lijkt erop te wijzen dat het
met dit diertje toch niet zo goed gaat. Of hadden we gewoon
pech met onze fotoshoots?
Op enkele plaatsen werden veel beelden geschoten van dezelfde
dieren. Dat laat toe om hun activiteit grafisch weer te geven.
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STUDIE
Zo blijkt in de winter de activiteit van vos en haas een sterke overlap te hebben: ze zijn beiden op hetzelfde ogenblik
actief. Een volwassen haas is wellicht wat hoog gegrepen voor een vos, wat de overlap verklaart. De vos is blijkbaar wel
enkel tijdens de donkere uren op jacht.

aantal keer van 24/11 tot 26/12

activiteit waargenomen per uur
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Daarnaast lijkt het erop dat tijdens de zomer vergeleken met een vos, konijnen toch langer actief zijn in de voormiddag.
In de vroege uurtjes is er wel het meest activiteit, voor vos en konijn samen.
Opvallend is dat in de zomer vossen bijna de ganse dag actief zijn. De meeste kans om een vos te spotten is ’s morgens
vroeg of ’s avonds tot het schemert.

aantal keer van 23/7 tot 29/8

activiteit waargenomen per uur
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Hiernaast zie je een vos die overdag
op stap was, op onze website zijn
meer beelden van onze camera terug
te vinden.
Wie meer info wenst, kan me altijd
contacteren.
Ondertussen wordt de camera verder
gebruikt. Benieuwd wat we nog allemaal zullen ontdekken…

Dirk
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AFDELINGSWERKING

Beperkte boomkap in de Mosterdpot

Foto’s: Ludo Bakkovens

We waren al een hele tijd van plan om bepaalde Amerikaanse eiken (vooral in het
gedeelte Kloosterbos) aan te pakken. De
exemplaren die de verdere groei van de
Zomereik hinderden, wilden we laten wegnemen. Andere bomen hadden dan weer
afgestorven takken die gevaarlijk boven het
wandelpad hingen.
Enkele van die Amerikaanse eiken waren
de voorbije jaren al geringd en waren hierdoor al langzaam aan het afsterven.
De professionele werkploeg van Natuurpunt kwam in december dit werkje opknappen.
De takken werden zoveel mogelijk gehakseld en de stammen en dikke takken in
blokken gekapt en afgevoerd voor verkoop.
Ludo
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leopoldstraat 82 duffel 015-314043
www.bartvoet.be
Open: 10.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00
zaterdag: tot 16.00 zondag en maandag: gesloten
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ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 26 januari 2013

Afdelingsdag: Wandeling, de activiteiten van het voorbije jaar in beeld, ... Nieuwjaarsreceptie; gezellig samenzijn en ook Algemene Vergadering

Winterwandeling in het Goorbos van 15u00 tot 16u45.
Afspraak: 't Mosterdpotje, parking op PVT, Mechelsebaan 220, Duffel. Laarzen niet vergeten!!
Nieuwjaarsreceptie: vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen...
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
van begin februari tot eind maart Paddenoverzetacties in Senthout
Vanaf zonsondergang tot soms 20 à 23u (weersafhankelijk) Wie inschrijft krijgt digitale nieuwsbrief over paddentrek
Afspraak: aan de resultatenborden Senthout-Hoevelaan te Duffel
Contactpersoon: Johan Asselberghs, 015/ 31 94 88 of 0479/65 29 07 ; johan.asselberghs@skynet.be
zondag 3 februari 2013

Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema boomknoppen en silhouetten

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel. Einde 16u30
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88
zaterdag 9 februari 2013

Filmavond Brazilië: Hugo en Patricia presenteren hun reiservaringen doorheen Brazilië met
een echte onderdompeling in natuur en cultuur.

Om 20u in de Beethovenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel
2 €/persoon als bijdrage voor ons reservatenfonds
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75
zaterdag 9 en zondag 10 februari
2013

Beheerwerken in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: hakhoutbeheer en wandelpadonderhoud

Vanaf 9u30 tot 16u. Afspraak aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij 't Senthout, te Duffel (later toekomen
en eerder vertrekken kan altijd). Laarzen zijn meestal nuttig.
Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms, 0496/32 19 34
zaterdag 16 februari 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot

Afspraak om 9u30 aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 13u
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
zaterdag 23 en zondag 24 februari Beheerwerken in natuurgebied de Oude Spoorwegberm: hakhoutbeheer en vernieuwen
2013
afsluiting op perceelsgrens, e.a..
Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. Het kan wel nuttig zijn om Luc of Wim vooraf te contacteren, om de werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken).
Afspraak: ingang natuurgebied aan Wildemansstraat te Kontich-Waarloos
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
zondag 3 maart 2013

Inventarisatie van de voorjaarsflora van Eliabos

Afspraak : om 14u00 aan Hooglachenen grens Lier-Lint. Einde omstreeks 17u.
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn
steeds nuttig om mee te brengen.
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
zaterdag 9 maart 2013

Natuur.foto_os: Wandeling voor natuurfotografen in spe door de Kalmthoutse heide

Afspraak om 8u30 aan de oprit E19 te Rumst. Einde rond 12u ter plaatse.
Contactpersoon: Georges De Pauw 0472/48 33 81, mail: natuur.foto_os@telenet.be
zaterdag 16 maart 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei: bosbeheer

Afspraak : om 9u30 aan de ingang van bos 2 (naast Rode Pen, links van de serre. Laarzen niet vergeten!
Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan altijd)
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
zaterdag 16 maart 2013

Nacht van de Natuur: sfeervolle nachtwandeling door natuurgebied de Goorbosbeekvallei

Afspraak : om 20u aan station van Sint Katelijne Waver. Einde rond 23u
Laarzen niet vergeten!
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
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ACTIVITEITENKALENDER
maandag 1 april 2013

Inventarisatie van de voorjaarsflora van Heilige Geestbossen en Hakkeltje

Afspraak : om 14u aan Gasthuisstraat, aan de ingangspoort van het Hulstmansbos. Einde omstreeks 17u.
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en loupe zijn
steeds nuttig om mee te brengen.
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
vrijdag 5 april 2013

Flirten in het groen: een boeiende avond over de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën in
de wilde natuur

Afspraak: om 20u in de Beethovenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel. Einde rond 22u15
Spreker: Joeri Cortens
Prijs: 15 euro per persoon, inclusief verleidelijke hapjes en drank, te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096
Inschrijven via mail naar natuur.oudespoorweg@telenet.be of telefonisch op het nummer 0477/69.96.76 (Peter Geschier).
zondag 7 april 2013

Natuurwandeling door Mosterdpot en Goorbos: thema amfibieënwandeling en poeleninventarisatie

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel. Einde 16u30
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88
zaterdag 13 april 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot

Afspraak om 9u30 aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 13u
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
woensdag 17 april 2013 Cursus Natuur voor groentjes les 1: kennismaking - hoe kijken mensen naar natuur?
Afspraak om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 22u30
Inschrijven: stuur een mail aan natuur.oudespoorweg@telenet.be.
Cursusgeld: 30 euro voor leden en 40 euro voor niet-leden, storten op rekening nummer BE65 5230 80192096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding "Natuur voor groentjes" en in voorkomend geval je lidnummer.
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zaterdag 20 april 2013

Cursus Natuur voor groentjes excursie 1: vroege vogelwandeling met verrassend ontbijt

Afspraak om 6u00 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel.
Einde rond 09u30
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
woensdag 24 april 2013 Cursus Natuur voor groentjes les 2: natuur in de nabije omgeving (de wilde tuin, composteren,…)
Afspraak om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).
Einde rond 22u30
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zaterdag 27 april 2013

Cursus Natuur voor groentjes excursie 2: natuur in nabije omgeving : we bezoeken enkele tuinen
met veel natuur

Afspraak om 9u30 bij Dirk, Waarloossteenweg 10b te Duffel
Einde rond 12u30
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zondag 28 april 2013

Wandeling: Bezoek Tiengemeten (NL): kijken naar vogels, maar ook naar insecten en planten…

Afspraak: om 9u aan het plein aan de Van der Lindenlaan, hoek post te Duffel. Verplaatsing met de wagen (bij voorkeur carpoolen). Einde rond 18u ter plaatse. Laarzen en verrekijker niet vergeten, een snack is eveneens aangewezen.
Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04
zondag 5 mei 2013

Natuurwandeling over de bermen van de AWW : thema ethymologie (= vanwaar komen de namen van planten en dieren)

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duffel. Einde 16u30
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
zondagen 17/01, 24/02 en 24/03/2013

JNM beheerwerken in de Vuile Plas

Afspraak: 10u00 aan het begin van het weggetje naar de Vuile Plas in de Aartselaarstraat (wanneer je deze straat volgt vanaf de Drie Eikenstraat steeds rechtdoor blijven gaan tot de plek waar de asfaltweg naar rechts draait: daar is de afspraakplek. Google Maps coördinaten:
51.152804,4.420343) of om 10u10 in de Vuile Plas aan het einde van de asfaltweg.
Einde voorzien om 17h.
Meebrengen: lunchpakket, laarzen en drank. Er wordt voor wat versnaperingen tussendoor gezorgd.
Check http://www.jnm.be/antwerpen voor updates
Contactpersoon: Yves Pepermans, 0494/33 72 45, yvespepermans@hotmail.com
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Nieuwe vakantiewoning in Neeroeteren (Limburg) te huur
Bij Natuurpark Hoge Kempen en Natuurinrichtingsproject Bergerven, in
familieverblijfpark met openluchtzwembad (juli en augustus), cafetaria
met Vlaamse keuken. Vlakbij fietsroutenetwerk, paardrijden, forelvijvers,
Adventurepark, zwemvijver, watersport, wandelen in natuurpark, aquadroom, Maasmechelen Village, Railbike, de stad Maaseik, enz. ..
Woning tot 6 personen. Volledig ingericht met open keuken, badkamer
met lavabo & douche, aparte wc, TV + DVD, 1 slaapkamer met 1 stapelbed en eenpersoonsbed, 1 slaapkamer met 2-persoonsbed, living: 1 zetelbed voor 1 of 2 personen, mooi overdekt terras met 6 tuinstoelen, tafel
en BBQ +apart zonneterras.
Eindschoonmaak en alle kosten inbegrepen in
de huurprijs. Inlichtingen en boekingen: Johan Hauquier 015/32 19 72 of een mail
sturen naar johan@hauquier.be
Natuurpuntleden 10% korting!
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FOTOCLUB

De Goorbosbeekvallei: hoezo een overstromingsgebied?
Eind december vorig jaar kon ik nog eens vast stellen dat we de waarschuwing “laarzen aanbevolen” heel terecht hebben toegevoegd op het welkomstbord aan ons natuurgebied. Hieronder
een selectie foto’s van de wandelwegen
zoals ze er bij lagen. Volgend jaar aan Sinterklaas een kano vragen, of toch maar
vlonderpaden en/of verhoogde wandelwegen?

Foto’s: Peter Geschier

Peter
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STUDIE

Katten helpen muizen inventariseren
Muizen zijn voor heel wat dieren een erg belangrijke
voedselbron, denken we maar aan kerkuilen,
dagroofvogels, vossen, marterachtigen, … Bovendien
kunnen sommige soorten aanzienlijke economische
schade veroorzaken. Verder hebben we het vermoeden dat het met sommige soorten echt niet goed
gaat, ook met de ‘algemene’ soorten niet. Toch wordt
in Vlaanderen erg weinig onderzoek gedaan naar
muizen. En daar wil de Zoogdierenwerkgroep verandering in brengen…
De enige gegevens die momenteel beschikbaar zijn,
worden verkregen door braakballen van kerkuilen te
pluizen en door het levend vangen van muizen met
live traps. Dit levert echter onvoldoende gegevens op
om een goed zicht te krijgen op het voorkomen van
de verschillende muizensoorten en hun trends. Wel
lijkt het er op dat bepaalde soorten, zoals de Veldmuis, het heel erg slecht doen.
In West-Europa wordt deze Veldmuis gezien als dé
belangrijkste voedselbron voor de Kerkuil. Dus als de
Veldmuis het slecht doet, staat ook de Kerkuil er
waarschijnlijk niet goed voor … . Of de gegevens uit
braakballen een realistisch beeld geven, weten we
echter niet zeker. Mogelijk doen de andere soorten
het gewoon beter, waardoor de Kerkuil minder
afhankelijk wordt van
Veldmuizen.
Om op die vragen een
antwoord te kunnen bieden, roept de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt 2013 uit tot
‘Jaar van de Muis’, en
roepen ze o.a. de hulp in
van alle katten en hun
eigenaars om een beter
zicht te krijgen op het
voorkomen van muizen
in Vlaanderen. Jaarlijks
vallen naar schatting 10
miljoen muizen ten prooi
aan de Vlaamse huiskatten. Tien miljoen dieren die ons meer kunnen
leren over het voorkomen van de verschillende
Huisspitsmuis
muizensoorten in Vlaan18

deren. Bovendien kost het niet veel moeite om ze te
zien: uw kat brengt ze met plezier tot bij de achterdeur… Het enige wat u als katteneigenaar moet doen,
is een fotootje (of meerdere) nemen van deze slachtoffers (dood of levend) en de waarnemingen ingeven
op de website www.waarnemingen.be. Aan de hand
van de foto’s kunnen experts deze dieren op naam
brengen en zo een beter beeld krijgen van de verspreiding van de verschillende muizensoorten in
Vlaanderen.
Wie wil, kan natuurlijk zelf ook een poging doen om
de verschillende soorten te leren herkennen. Hieronder geven we alvast een overzicht van de soortgroepen. Een volledig overzicht van de soorten staat op
de
website
van
de
Zoogdierenwerkgroep
(www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/soorten).
Spitsmuizen
Kleine, muisachtige dieren met een spitse snuit en
korte poten. De ogen zijn klein, maar het gehoor en
reukvermogen zijn goed ontwikkeld. Spitsmuizen
hebben korte haartjes, meestal bruinachtig of grijs
van kleur. Het grootste deel van de soorten leeft alleen en is zowel 's nachts als overdag actief. De meeste soorten eten hoofdzakelijk insecten. Sommige
soorten, zoals de bosspitsmuis, hebben rode tandpunten.

Foto: Hugo Willocx

STUDIE
Wie nog meer wil doen, kan meehelpen met het
pluizen van braakballen (van Kerkuilen) of het
(levend) vangen van muizen met live traps.
Je kan je hiervoor opgeven via:
info@zoogdierenwerkgroep.be.
Foto-tips
• Foto’s in zijaanzicht geven over het algemeen de
grootste kans op een juiste determinatie.
• Zorg dat de staart zichtbaar is en de verhouding
van de lengte ervan tot die van het lichaam.
• Foto’s neem je liever overdag zodat je geen flits
hoeft te gebruiken. Zo zijn de kleuren ‘echter’.
• Neem bij woelmuizen ook een foto van de onderkant van de achterpoot en een detail van het oor.
• Een scherpe foto is wel erg handig !

Huismuis

Foto: Hugo Willocx

Ware muizen
Zijn de best gekende soorten. De Huismuis, die je
wel eens in huis tegenkomt, maar ook de Bruine rat,
zijn enkele voorbeelden. Ze hebben grote oren en
ogen en een lange staart (ongeveer zo lang als het
lichaam zelf). De kleur van de vacht is bruin of grijs,
de buik is meestal witachtig.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking !
Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt

Woelmuizen
Hebben een korte staart en
korte poten. De snuit is
stomp. De oorschelpen en
ogen zijn eerder klein. Alle
soorten lijken relatief sterk
op mekaar.
De rugzijde van de Rosse
woelmuis (lichaam: 8,5-11
cm, staart 3,5-7 cm) is kastanje- of roodachtig bruin, de
flanken zijn grijzig met een
rode glans en de buikzijde is
geel of gebroken wit. De kop
is kort en stomp met zeer
duidelijk zichtbare oorschelpen (bij andere soorten minder zichtbaar).
Rosse woelmuis

Foto: Hugo Willocx
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De mannen van Sint-Gabriël deden het weer.
Het leukste aan tradities is, dat ze in stand gehouden worden. Ook dit jaar kwamen een stel stevige en gemotiveerde
jongens van de Boechoutse Sint-Gabriëlschool, in het kader
van de Zorgdagen, hun energie stoppen in het beheren van
de Oude Spoorwegberm.
Conservator Wim had weer eens een bijzonder ambitieus
werkplan opgesteld. Een eerste groep onder leiding van
Johan pakte het hernieuwen van enkele bruggetjes aan. Na
enkele jaren dienst waren die dringend aan vervangen toe.
Daartoe werden ‘nieuwe’ spoorbiels aangesleept en vakkundig geplaatst in plaats van de oude exemplaren. Daarna
werd als antisliplaag kippengaas over het hout genageld.

Ondertussen was de ploeg met Wim enkele nieuwe poelen
aan het uitgraven, een zwaar labeur, dat echter onmiddellijk zijn nut bewees: de uitgegraven grond werd immers
gebruikt om de wandelweg op te hogen. Die ligt er in de
winter heel dikwijls ‘verzopen’ bij. Uiteraard leidde de
afhankelijkheid tussen aanbod en
vraag van de aarde regelmatig tot
pittige uitdagingen over en weer bij
de respectievelijke ploegen.
We prezen ons wel gelukkig dat het
weer de hele dag prachtig was, er
was niet veel fantasie voor nodig om
het werk voor te stellen onder forse
regenbuien …
Na de zware inspanningen keken we
met veel trots naar het resultaat van
de dag: enkele bruggetjes vernieuwd
en een honderdtal meter wandelpad
waar de wandelaars voortaan met
droge voeten van de natuur in de
Oude Spoorwegberm kunnen genieten.
Peter
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Foto’s: Peter Geschier

BOSBIEKESKRANT

De

Krant
Editie 4

Toen de Bosbiekes aan deze krant werkten, hadden ze nog geen zin om al in winterslaap te gaan. Veel winterse
taferelen waren er eind 2012 ook niet echt te merken. Misschien is er nu je dit leest al wat verandering in gekomen? In elk geval … we wensen je een fantastisch groen en vrolijk 2013. Zoek je nog een laat nieuwjaarscadeautje – waarom eens geen bijenhotel in je tuin plaatsen? Want wij denken natuurlijk al aan de volgende lente!

Vul de onderstaande woorden in op de puntjes in de pindaslinger.
WATER - KOU - VETBOL - PINDANOOT - MEREL - SNEEUW - MUIS
Sommige woorden staan achterstevoren. Enkele letters staan er al, de M en de L in de slinger vormen het begin
en het einde van één van de woorden.
Met de omcirkelde letters kan je dan een nieuw woord vormen (tip: hongerige vogels eten het).
Wist je dat …
… er dit jaar heel erg weinig vruchtjes, nootjes en dennenappels aan de bomen groeien en er heel veel kool- en
pimpelmezen vanuit Rusland en Finland naar België zijn gereisd om eten te zoeken? Ze zien er hetzelfde uit als
onze meesjes, maar hun buikje grolt wat harder !
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BOSBIEKESKRANT

Zoek de vijf verschillen !

(en zoek eens op welke vogel dit is)

Sneeuwvlok
Sneeuwvlokje wit en klein
Wil jij een stukje sneeuwpop zijn?
Roep je vriendjes dan vlug bijeen
Dan begin ik meteen!
(gedichtenhuisje.net )
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Help de natuur een handje !
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Voorstelling van een prachtige reisfilm ten voordele van het Reservatenfonds

Hoogtepunten van Brazilië
Op zaterdag 9 februari om 20 uur in de Beethovenzaal van de Bibliotheek , Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, Duffel
We bezoeken Brazilië en ontdekken een land van een uitzonderlijke natuurpracht en met een grote diversiteit aan rassen.
De schitterende videobeelden en de indrukwekkende montage in HD staan garant voor een boeiende
avond.

Salvador da Bahia is een Afro-Braziliaanse stad met gouden kerken. In het Amazonegebied is het broeierig
heet. Hier wonen de caboclos, met indiaanse roots. De Pantanal is de Far-West van de vaqueiros en het
grootste moeras van Zuid-Amerika. Op de grens met Argentinië liggen de wereldberoemde Iguazuwatervallen: over een breedte van 2,5 km stort de Iguazu rivier zich in een 80 meter diepe afgrond. En
natuurlijk is er Rio, met de Corcovado en Suikerbroodberg, idyllisch gelegen in de Baai van Guanabara.
Bijdrage aan het reservatenfonds: 2euro/p.p

Hugo en Patricia uit Sint-Katelijne-Waver filmen
de natuur als hobby.
Ze proberen op hun reizen de landschappen, flora
en fauna en de karakteristieke rariteiten van de
streek met de videocamera vast te leggen.
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Belgische Vogeldag inclusief VLOS (Vlaamse Ornithologische Studiedag)

Zaterdag 16 februari 2013 · Drie Eikencampus Wilrijk
De Belgische Vogeldag en de VLOS (Vlaamse ornithologische Studiedag) hebben de laatste jaren volop gestreefd naar
vernieuwing. Dat is met resp. de 11de en 24ste editie niet anders: op algemeen verzoek worden de twee studiedagen
versmolten tot één bruisend geheel. Over de jaren merkten we meer en meer overlappingen in ons doelpubliek. Het
brouwen van een smaakvol programma was dan ook een voor de hand liggende opdracht. Het resultaat kan je ervaren
op zaterdag 16 februari.
Van de fel Rode Lijst
In 2010 was Critically Endangered de rode draad doorheen de Vogeldag. Eén van de meest opvallende soorten die door het Preventing Extinctions Programme
van BirdLife International op de voet wordt opgevolgd
is de Lepelbekstrandloper. Het project dat daarvoor
werd ontwikkeld heeft de dynamiek van een wervelwind. We gaan recht naar de bron en Debbie Pain van
de WildFowl & Wetlands Trust brengt een verslag uit
Slimbridge, waar men vooruitgang boekt in het
Lepelbekstrandloper in het broedgebied
(Foto: WWT)
kweekprogramma voor de Lepelbekjes.
Wetenschap
Vogelkijkers werken voortdurend met namen, al is het maar om waarnemingen in te voeren. Toch durven namen en
taxonomie wel eens veranderen. Zeker de laatste decennia. Wie beslist daarover en hoe gaat dit in zijn werk? Taxonoom
Peter De Knijff vertelt het ons eindelijk in verstaanbare taal en laat ons proeven van een staaltje van deze praktijk.
Van cijfers naar letters
Tellen is weten… maar wat als je de eerste bent? Dat is zeker het geval bij het bijzonder ambitieuze Belgische telproject
Batumi Raptor Count, dat nu al 5 jaar loopt in Georgië. Na een introductie in 2009, presenteren we ons publiek nu enkele spectaculaire resultaten en ontwikkelingen. Ooit van plan geweest om zelf deel te nemen aan deze count…? Dan
wordt alles nu misschien concreter.
Laagdrempelig en leerzaam hand in hand
De boeiende lezing Geboren om te vliegen door dierenarts en vogelspecialist Peter Coutteel werd van de vorige naar
deze editie verschoven. Een niet te missen lezing met een gezonde portie basiskennis die voor iedereen nuttig is!
Tellen doen we vaker in onze eigen ‘achtertuin’: we bundelen de klassieke telprojecten voor jou in een heuse Wall of
Fame. Weet voortaan waarom je telt en vooral: hoe die cijfers daadwerkelijk worden gebruikt.
Vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen hun ei kwijt op het halfuurtje van de vogelwerkgroepen tijdens de middagpauze. Net als vorig jaar vindt die plaats in de kleine aula. Het programma wordt via de gekende kanalen bekend gemaakt.
Meer onderwerpen volgen de komende weken op www.natuurpunt.be/vogeldag en via de gekende digitale kanalen en
tijdschriften.
Gerald Driessens
Natuurpunt Studie
mail: vogeldag@natuurpunt.be
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AFDELINGSINFO
Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden.

Dirk Costrop

Georges De Pauw

Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel
015/31 93 75; gsm 0476/66 08 28

Algemeen mailadres van de afdeling: natuur.oudespoorweg@telenet.be

verantw. fotoclub
Voorzitter,
verantw. uitgever en redactie afdelingstijdschrift, promotie, gsm 0472 / 48 33 81
natuur.foto_os@telenet.be
zoogdieren en vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel.
dirk.costrop@telenet.be
Johan Asselberghs

Website: http://www.natuurpunt.be/oudespoorweg
Wie via mail op de hoogte wilt blijven met bestuursverslagen of vrijblijvend
uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, geeft gewoon een seintje aan Lutgarde!

Ondervoorzitter,
verantw. beleid, amfibieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en
Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
GNOP-commissie Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel
Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel
015/31 94 88; gsm 0479/65 29 07
Lidgeld en abonnementen:
johan.asselberghs@skynet.be
Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele geLutgarde Van Driessche

Secretaris,
conservator Mosterdpot, paddenstoelen, ongewervelden,
lid Minaraad Duffel.
Zandstraat 15, 2570 Duffel
015/32 01 66; gsm 0485/55 97 13

lutgarde.van.driessche@telenet.be
Ludo Bakkovens

Penningmeester,
beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje’, lid Regionaal
Landschap Rivierenland.

zin.
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie tijdschrift) en Natuur.oriolus (voor vogelkijkers): zie hieronder.
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442
3321, BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800
Mechelen
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel
steeds ons identificatienummer voor domiciliëring:
00409423736
U ontvangt:

Zandstraat 15, 2570 Duffel
015/32 01 66; gsm 0494/70 79 92

ludo.bakkovens@telenet.be
Wim Annaert

Conservator Oude Spoorwegberm, beleid Kontich,
algemene communicatie, lid Minaraad Kontich
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03

wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
Johan Doms

Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duffel
gsm 0496 32 19 34

jdoms-pdeprey@base.be
Peter Geschier

Conservator Goorbosbeekvallei, redactie afdelingstijdschrift,
digitale nieuwsflits, webmaster
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0477/69 96 76

peter.geschier@telenet.be

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:

De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst
en Duffel
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (4,5 ha) in Duffel en Sint-KatelijneWaver
De Babbelbeekse Beemden (4,5 ha) in Duffel
U kan ons steunen door een gift te storten ten voordele van
onze natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930
2120 7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat
11, 2800 Mechelen met als vermelding:
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,
Voor giften vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal attest.

Wij bieden u:

Johan Giglot

Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten,
beheerwerken en nog veel meer …

Beuntstraat 71, 2570 Duffel
gsm 0479/66 77 04

Als lid krijgt u ook korting bij verschillende handelszaken.
Voor meer info: zie onze website www.natuurpunt.be/

johan.giglot@deadline.be

oudespoorweg

Luc Giglot

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:

Vogels

Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester, voorzitter Minaraad Kontich
Vitsenveld 30, 2550 Kontich
gsm 0485/61 70 22

luc.giglot@telenet.be

Marleen Van Puyvelde

Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educatie,
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0486/41 36 58

marleenvanpuyvelde@telenet.be
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JNM-Pallieterland (o.a. actief in Duffel):
Wim dHooghe
Voorzitter en contactpersoon
03/384 06 42 of 0499/20 88 04 - dhooge_wim@hotmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland
JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Koen Wyers
Voorzitter en contactpersoon
03/455 02 99 of 0496 11 92 39 - koenwyers@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

AFDELINGSWERKING

Update: stand van zaken Koetshuis
Er zijn mensen die aan de weg
timmeren, maar bij ons in de
afdeling wordt aan het koetshuis
getimmerd.
De laatste timmerwerken hiervoor werden ondertussen afgerond, met vooral dank aan de
immer vlijtige Johan VDE en Luc
G, maar iedereen die een handje
toestak zijn we natuurlijk dankbaar.
De scheidingswand in het midden werd mooi afgewerkt, de
originele poorten werden teruggeplaatst, waardoor het geheel
terug een rustiek cachet krijgt.
De laatste rommel en afvalhout
werd opgeruimd zodat er geen
sluikstort aangetrokken wordt.

De oude toestand

Foto: Dirk Costrop

De linkse helft van het vernieuwde koetshuis zal gebruikt
worden om tijdelijk iets te
stockeren zoals weidepalen,
hekwerk, ...

De nieuwe toestand

Foto: Luc Giglot

De rechterhelft is een prachtige open ruimte met raam waar
weldra 2 picknicktafels zullen
staan die door elke wandelaar
gebruikt kunnen worden. Van
hieruit is er een schitterend
overzicht over de weiden van
de Mosterdpot. De bezoekers
van ons gebied zullen in hun
nopjes zijn, dat kan ik nu al
voorspellen.

Ter illustratie: bekijk eens het verschil tussen oud en nieuw...
Wat moet er verder nog gebeuren?
Naast het plaatsen en verankeren van de picknicktafels, is een infobord wellicht op zijn plaats. En misschien wat nestkasten voor boerenzwaluw, steenuil, vleermuizen,…?
Ten slotte nog een officiële inhuldiging? Daar zal je zeker nog wat van horen…
Dirk
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FOTOCLUB
We weten dat we de vogels een
groot plezier doen door hen voedsel
te verschaffen, maar eigenlijk is het
nog veel fijner voor ons zelf om op
die manier de diertjes dicht bij ons te
hebben en ze te kunnen gadeslaan.
Johan Giglot legde deze pareltjes
voor ons vast.
Van boven naar beneden: Gaai,
Zanglijster, Pimpelmees, Spreeuw.
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