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INFO
Vergeet niet op je nieuwe kalender de Afdelingsdag te noteren : 25/01/2014!
Zoals elk jaar gaan we eerst een frisse neus halen; dit jaar gaan we een ﬁkse wandeling maken rond het heringerichte fort van Duﬀel.
Achteraf spreken we af in het Mosterdpotje, waar jullie voorzi8er een kort beeld zal schetsen van de belangrijke evenementen van het afgelopen en het komende jaar en waar tradi oneel voor een heerlijk drankje en
hapje wordt gezorgd.
Je kunt er alle mogelijke info verkrijgen over waar onze afdeling voor staat, wat ze in de vorige twaalf maanden hee verwezenlijkt, wat er nog op het verlanglijstje staat in de nabije en iets verdere toekomst, ...
Ook kunnen jullie genieten van de doorlopende boeiende voorstelling van de ac viteiten uit het voorbije jaar
en al het moois dat we in onze gebieden hebben kunnen waarnemen.
Winterwandeling rond het fort van Duﬀel van 15u00 tot 16u45: parking PVT, Mechelsebaan 218, Duﬀel. Gepast wandelschoeisel voorzien !!
Nieuwjaarsrecep e: vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen...
Om onze organisa e op maal te kunnen laten verlopen, vernamen we graag op
voorhand met hoeveel mensen je zult komen:
stuur een mail naar
natuur.oudespoorweg@telenet.be of bel naar Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of
0476/66 08 28

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

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 gesteld worden voor de inhoud van een ar kel.
Werkten mee aan dit jdschri :
Auteurs: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Hedwig Van Herck, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Wim Annaert
Foto’s/tekeningen van: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Johan Giglot, Kristel Fierens, Luc De Naegel, Marleen Van
Puyvelde, Peter Geschier.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde.
Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk
31 december 2013 naar de redac e op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be .

Dit jdschri werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Cover: Reten ebekken Goorbosbeek
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VOORWOORD
Beste natuurpunters,
Wij gaan voor meer bos!
Na de succesvolle aanplant in het voorjaar van het
Hulstmansbos en Goorbos, geven we er nu weer ‘een
stevige lap op’. Zondag 17 november laten we het
Langbos in Kon ch Kazerne herrijzen: 1,5 ha bos
wordt hier aangeplant (zie de folder verder in dit jdschri ). Dit gebied paalt aan de Babbelse Plassen, een
overstromingsgebied dat we in beheer kregen van de
provincie. Misschien ben je op de oﬃciële opening
geweest op 13 oktober laatstleden?
Hier werken we dus mooi samen met de gemeente
Kon ch én de provincie Antwerpen.

Babbelse plassen
Foto: Peter Geschier

Daarnaast gaan we samen met de gemeente Duﬀel de
vrijgekomen spoorwegtalud aan het Mouriaubos in
Duﬀel aanplanten op zondag 1 december. Maar liefst
17.000 bomen en struiken gaan hier voor een mooie
aanslui ng op het bos zorgen. Gelukkig gaat Infrabel
de plantputjes op voorhand klaarmaken, dat zal zeker
de zaak vooruit laten gaan.
Dus haal je spade uit je tuinhuis, en kom mee helpen!
En wie geen spade hee : we zullen wel zorgen dat er
voldoende materiaal is…
Wat betre het Langbos/Babbelse plassen: voor dit
gebied wordt een nieuw beheerteam gevormd. Zin
om aan te sluiten? Geef dan een seintje aan Wim Annaert via mail: wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
Met de Babbelse Plassen hebben we weer een extra
overstromingsgebied in beheer. Naast het grotere
reten ebekken aan de monding van de Goorbosbeek
in de Nete, hebben we nog kleinere poelen langsheen
de Oude Spoorwegberm. Hoewel het bergingsvermogen van deze poelen soms zeer klein lijkt, blijken
dergelijke ‘kleine’ ingrepen toch het verschil te kun-

nen maken. Zo waren er naast de spoorwegberm
vlakbij Notmeir in Duﬀel enkele zeer na8e weilanden
en akkers. Door de buﬀermogelijkheid daar te verhogen via een sterk verbrede gracht en overstroombare
poelen, blijken de waterzieke gronden nu gewoon
droog te blijven. Zo is iedereen tevreden: er is meer/
betere natuur in de spoorwegberm en de buren hebben de Duﬀelse milieudienst zelfs gefeliciteerd met
het bereikte resultaat. Mooi zo!
Een prach ge zomer zit erop, met als tradi onele afsluiter onze weeral fel gesmaakte afdelings-BBBQ.
Met dank aan iedereen die ervoor zorgde dat dit al jd
zo’n leuke avond is. Wie er niet bij kon zijn: geen paniek: op 25 januari houden we onze tradi onele afdelingsdag rond en in het Mosterdpotje. Eerst een ﬁkse
wandeling rond het fort van Duﬀel en daarna gezellig
nakeuvelen over het voorbije jaar en de plannen voor
de toekomst. Een hapje en drankje mag hierbij niet
ontbreken. Zeker komen dus!
Ondertussen is het wel duidelijk dat ik telkens een
ﬁlmpje aanprijs als ‘selec e van de voorzi8er’. Deze
keer heb ik een p gekregen (dankjewel Walter) over
het wonder van de spreeuwenvluchten. Fascinerend
hoe die slaapvluchten van spreeuwen zich openvouwen, samenvouwen, door elkaar vliegen, en dat alles
zonder 1 enkele botsing.
Zouden die spreeuwen dat gewoon leuk vinden om zo
samen te vliegen? Is dit de spreeuwenvariant van een
rollercoaster op een kermis?

Kijken maar op: vimeo.com/62875829
Hartelijke natuur.groeten,
Dirk
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Opening Babbelse plassen: Provincie, Natuurpunt en gemeente: een ‘ménage-à-trois’ voor
een geslaagd lokaal integraal waterbeleid!

Het is een druk najaar voor het ‘Kapellekesbos’! Terwijl Natuurpunt zich al voorbereidt op de bosaanplant van het
Langbos (zie verder) kunnen we al met grote tevredenheid
terugblikken op het openingsevenement van de Babbelse
Plassen. Deze werden op zondag 13 oktober oﬃcieel ingehuldigd door de provincie i.s.m. de gemeente Kon ch en
onze Natuurpuntafdeling. Ook hieraan is heel wat voorbereiding voorafgegaan, niet in het bijzonder door de dienst Waterbeleid van de provincie en de Kon chse milieu- en technische dienst. Toch een heel verschil als verschillende partners
en besturen synerge sch samenwerken...
In normale omstandigheden zouden we kunnen stellen dat
het (rot)slechte weer een heuse spelbreker zou geweest zijn,
ware het niet dat een dergelijke plensbui net nu ook het belang aantoonde van een dergelijk reten ebekken (het
buﬀert 20.000m³ of 20 miljoen liter regenwater!) en de

noodzaak om water stroomopwaarts de nodige ruimte te
geven en pas traag af te geven aan het ganse Netebekken.
Het was er echter wel over: ongeveer 30 l/m², ongeveer de
hel van de normale neerslag in de maand oktober, maar
dan op één dag! Tussen de voorbereiding, die trouwens fantas sch liep met helpende handen van milieudienst, technische dienst, Natuurpunt Oude Spoorweg en de dienst Waterbeleid (dankjewel Thalia om dit allemaal te coördineren!)
en de wandelingen in de namiddag was het waterpeil zomaar 10 à 15cm gestegen! Nie8emin geraakte alles jdig
klaar, inclusief het opwarmen van de heerlijke verse pompoensoep en het koelen van de jenever ;)
Na een korte uiteenzeRng van burgemeester Erik Jacobs,
die het belang van integraal waterbeleid voor de beide buurgemeenten onderstreepte, benadrukte ook gedeputeerde
voor Leefmilieu, Rik Rö8ger, het belang van samenwerking
tussen bovenlokale en lokale besturen en de talrijke ﬂankerende provinciale ini a even - waaronder het landschapspark Zuidrand - die maken dat het reten ebekken geïntegreerd wordt in de ruimere omgeving. Ten slo8e sloot algemeen directeur van Natuurpunt, Chris Steenwegen, het
oﬃciële deel af met een oproep naar verdere samenwerkingen. Natuurpunt wil het draagvlak voor natuur en biodiversiteit duidelijk verbreden en pleit voor goede samenwerkingen, niet enkel met besturen, maar ook met andere
belangengroepen waaronder landbouw en jeugdbewegingen. Jeugd moet op een speelse manier bij natuurbeheer
betrokken worden bij bijv. knotwilgbeheer of aanleggen
van wandelpaden; in bepaalde periodes (na het maaien
bijvoorbeeld) kunnen dan weer weilanden jdelijk beschikbaar zijn voor pleinspelen, een duidelijke win-winsitua e
voor alle par jen!
En er waren verrassend genoeg heel wat moedigen die het
zware herfstweer trotseerden: bijna 100 bezoekers hebben
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in groepjes van 15-20 mensen even kunnen genieten van
een rondwandeling in het reten egebied, telkens begeleid
door een deskundige uitleg van medewerkers van de dienst
Waterbeleid en Natuurpunt Oude Spoorweg. Nadien belandde menig paraplu echter volledig uiteengerafeld in de
lokale vuilbak... Aandach ge wandelaars konden jdens de
rondwandelingen nog een witgatje zien opvliegen of genieten van de oudste knotwilgen van Kon ch; maar eveneens
indrukwekkend waren de entallen Canadese ganzen die
overvlogen en schijnbaar een rus ger moment aan het afwachten waren om een landing in te ze8en.
Voor of na de wandelingen kroop iedereen samen onder
de vakkundig opgestelde tenten rond de boskapel om te
genieten van een warme kom soep, één of liefst meerdere
jenevers of/en een Dale of Bufo, dit muzikaal geanimeerd
door een heuse brassband! En wie zich echt niet kon op-

warmen, zelfs niet bij de vuurmand, kon nog al jd terecht
in het warmste plekje van de boskapel voor een boeiende
vertelling.
Een laatste voordeel van overdadige regenbuien: iedereen
is redelijk jdig terug huiswaarts gekeerd zodat de opruimploeg (dezelfde als de opstelploeg) nog bij licht (en on j)
alles vakkundig kon aTreken en opladen. Iets voor 19u00
was er niets meer te merken van de namiddagse bedrijvigheid, tenzij wat smeulend houtskool en een eenzaam ﬂakkerende tuinkaars in de boskapel...
Met dank aan de dienst Waterbeleid en de gemeente Konch (milieudienst Frank, Evelyne, Shinta en technische
dienst Rik) voor de succesvolle dag die de basis hee gevormd voor verdere samenwerkingen!
Wim

Foto’s: Peter Geschier
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INFO
Aanslui ng Goorbosbeekvallei vanuit Sint-Katelijne-Waver
Net geen vier (4) jaar geleden hadden we onze eerste gesprekken met Patrick en Moniek. We spraken over de eventuele verkoop van een gedeelte van hun grond. Daardoor zou de aanslui ng van ons gebied Goorbosbeekvallei met
de Goorboslei in Sint-Katelijne-Waver mogelijk worden en zou Natuurpunt ook eigenaar worden van de overliggende
oever van de Goorbosbeek. Ondanks (of misschien juist door) de rela ef kleine oppervlakte, bleek dit een dossier dat
regelma g ergens bleef hangen, zodat een hele reeks plannen telkens moesten worden uitgesteld.
Dinsdagavond 8 oktober kwam dan eindelijk ‘het glorieuze moment’: bij notaris Luc Van Campenhout konden eindelijk de handtekeningen gezet worden onder de notariële akte.
Nu is het alleen nog wachten op een allerlaatste vergunning om de brug te mogen plaatsen vooraleer de wandelaars
van Duﬀel en Sint-Katelijne-Waver probleemloos de Goorbosbeek kunnen overschrijden.
Peter

Foto: Peter Geschier

Onze 'tuin' is in onze herinnering al jd landbouwgrond geweest, netjes ingedeeld in 'gewenten' met bloemkolen of prei.
Toen onze ouders in 1959 twee maanden getrouwd waren,
werd de grond waarop ze een tuindersbedrijf wilden starten,
onverwacht te koop gezet. Aangezien het om hun broodwinning ging, hebben ze het noodgedwongen gekocht.
Hoewel de groenten ondertussen zijn ingeruild voor grasland,
was het voor ons niet evident om de grond deﬁni ef een andere bestemming te geven. We zijn dankbaar dat we elke dag
uitkijken op een stukje groen. Als we deze beleving kunnen
delen en vrijwaren voor de toekomst, dan weten we dat we
een goeie beslissing genomen hebben.
We hopen dat wandelaars met respect voor verleden en toekomst, voor elkaar en hun omgeving dit stukje natuur bezoeken.
Patrick en Moniek Risch-Van Engeland

Aanplant van groots compensa ebos te Duﬀel !
Sinds eind 2006 hebben we in ons jdschri regelma g bericht over de impact van de rech8rekking van de bocht in
de spoorlijnen en de vernieuwing van de Nete- en spoorwegbruggen op
ons natuurgebied Mosterdpot-Goorbosbeekvallei en het verloop van de
besprekingen.
Maandenlang, tot ondertekening van een overeenkomst eind december
2008, hebben we met onze afdeling regelma g vergaderd met Infrabel,
het ANB en het studiebureau Belconsul ng over deze werken en ruime
compensa es voor de onteigening van 4.224 m2 van natuurgebied de
Mosterdpot in de wacht gesleept.
Een belangrijke compensa e was de overdracht van 10.943 m2 NMBS
gronden naar ons project Goorbosbeekvallei. Maar nu tegen het einde
van de spoorwegwerken zal al de vrijgekomen ruimte door het verleggen
van de sporen als bos aangeplant worden.
Zie bijgaand kaartje waarop deze zones groen staan ingekleurd – nl 6.750
m2 aan de zijde van Duﬀel West en 10.600 m2 op Duﬀel Oost.
Volg de komende weken onze berichtgeving hierover en deze van het
Duﬀelse gemeentebestuur, maar hou de dag alvast vrij en neem de jd
om met je gezin, familie, vrienden, etc.…. op 1 december 2013 een boom
te komen planten !
17.000 bomen voor 17.000 Duﬀelaars !
De natuur en Natuurpunt danken jullie hiervoor.
Ludo
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BEELD IN ZWART IN WIT
Grote Kaardenbol
Foto: Peter Geschier
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Natuurpunt steekt een tandje bij in bos- en natuuruitbreiding: het Langbos herlee !
In Kon ch-Kazerne wordt op zondag 17 november de aanzet gegeven voor het nieuwe Langbos, een bosaanplant van bijna 1,5 ha dat aansluit op de bestaande boskapellen en bosjes waardoor een geheel ontstaat van 3
ha bosgebied. Samen met het reten ebekken ‘Babbelse Plassen’ betekent dit 6 ha nieuw natuurgebied voor
Kon ch. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de oproep van Natuurpunt om de oppervlakte bos en natuur met gemiddeld 1m² bos of natuur/ inwoner uit te breiden. Natuurpunt hoopt dat meerdere gemeenten
dit in hun meerjarenplanning gaan opnemen.Er is immers nog een duidelijke nood aan bos en natuur voor zowel zij die gewoon eens een gezonde wandeling, jogging of ﬁetstocht willen maken als voor onze jeugd. Om
meer speelbos te creëren moet er in de eerste plaats meer bos bijkomen!
Natuurpunt Oude Spoorweg werkt hierin ac ef mee met het lokale bestuur, het landschapspark Zuidrand en
privéeigenaars om dit project een snelle start te verzekeren. Voor het nieuwe Langbos (en ook Babbelse Plassen) zijn alvast beheerovereenkomsten gemaakt met provincie en privéeigenaars en wordt momenteel bekeken hoe we dit gebied beter kunnen ontsluiten met bijkomende wandelwegen die aansluiten op de nieuwe
ﬁets-o-strade. Het lopende ini a ef van het Landschapspark Zuidrand rond reac vering van trage wegen is
hierin een sterke ondersteuning! Ook via de publiekswedstrijd ‘Buitengewone plekjes’ valt dit gebied in de prijzen: er wordt €2.000 (€1.300 van provincie Antwerpen en €700 van de gemeente Kon ch) extra vrijgemaakt
om de boskapel naast de Babbelkroonbeek een remake te geven. De bedoeling is om het authen eke karakter
van de boskapel te herstellen en er een rustpunt van te maken te midden van het opgroeiende Langbos.
Op zondag 17 november volgt dan de tweede grote bosaanplant in minder dan 2 jaar in deze gemeente (na het
Hulstmansbos in 2012). Tussen 11.00 en 17.00uur moeten we meer dan 2.200 boompjes en struiken aangeplant krijgen en hopen we dus echt op de medewerking van onze inwoners, de lokale jeugdbewegingen en
scholen. Noteer dus deze datum en geef een seintje (langbos@kon ch.be) als je met een groep vrijwilligers
komt aanplanten!
Ten slo8e, niet onbelangrijk, staat deze bosaanplant in het teken van de strijd tegen demen e (ziekte van
Alzheimer): Natuurpunt, het gemeentebestuur en het OCMW hebben de handen in elkaar geslagen en hebben
een sponsorcampagne opgestart onder de slogan ‘Lang Leve het Langbos’. Hiervoor wordt samengewerkt met
de S ch ng Alzheimer Onderzoek (SAO, hAp://www.alzh.org/), deze s ch ng hee als doel het basis, klinisch
en diagnos sch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten te
ondersteunen. Vlaanderen speelt een toonaangevende rol in het interna onale Alzheimeronderzoek. Meer en
meer mensen worden in hun familie geconfronteerd met de impact van deze ziekte, zodat de bewustwording
rond demen e toeneemt. Echte therapieën blijven uit omdat we nog te weinig weten van de processen die
fout lopen in onze hersenen. Het is echter een belangrijke taak om de boodschap van hoop te geven dat, mits
meer onderzoek, er op termijn wel degelijk een therapie voor gevonden wordt. Zo wordt momenteel het envoudige geïnvesteerd in bijv. HIV- en kankeronderzoek: het feit dat op redelijk korte termijn veel van deze ziekten van uitzichtloos naar een chronische ziekte zijn geëvolueerd toont ontegensprekelijk aan dat investeringen
in basisonderzoek echt lonen en de kansen op therapie sterk verhogen!
Natuurpunt roept dan ook haar leden op om meerdere bomen te sponsoren en zo via dit eerste Alzheimerbos
in Vlaanderen het onderzoek een stevige ondersteuning te geven!
Wim

U kan de aanplant van één of meerdere bomen sponsoren via het SAO rekeningnummer:
BE93 2300 0602 8467, met de vermelding ‘LangLevenBos’
- een gi van 5€ = 1 boom/struik
- een gi van 20€ = 5 bomen/struiken
- een gi van 40€ = 8 bomen/struiken (vanaf 40€ krijgt u een ﬁscaal a8est van SAO)
8
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Natuurpunt koopt een deeltje van het Babbelkroonbos
Op dinsdag 21 mei 2013 werd de akte ondertekend voor de aankoop van een perceel bos vlakbij het ‘drielandenpunt’ Lier-DuﬀelLint (zie kaartje voor de precieze situering). Het perceel is iets meer
dan 0,6 ha van het ruim 6 ha grote bos dat al vanaf 2009 in beheer
is van onze buurafdeling Natuurpunt Land Van Reyen. Hiervoor
was een overeenkomst afgesloten met de eigenaar, de netwerkbeheerder van hoogspanningsleidingen in België.
Natuurpunt is er nu dus in geslaagd dit kleine perceeltje, dat nog in
privéhanden was, aan te kopen
Hoge natuurwaarden
Het gekochte perceel is een oude populierenaanplant met heel wat
spontaan opschietende inheemse bomen en struiken van es, eik en
hazelaar, maar in feite bestaat de bodem uit ongeschonden oud
eikenbos (een zogenaamd Ferrarisbos). Ook al is het perceel nu
nog erg verbraamd en helaas hier en daar voorzien van reuzenbalsemien, er is nog een bijzonder rijke voorjaarsﬂora aanwezig van
Bosanemoon en Slanke sleutelbloem. In het prille voorjaar ontluikt
het bos in een wit tapijt van sneeuwklokjes. Het ligt bovendien ook
aan de nog zeer natuurlijk kronkelende Babelsebeek die hier de
grens vormt tussen Lier en Duﬀel. Kortom dit is een perceel (met
hoge poten ële natuurwaarden) dat met wat éénmalig herstelbeheer snel verbeterd kan worden. In het bos er rond vond onze
plantenwerkgroep trouwens al topsoorten.
Bosgierstgras,
Bospinksterbloem, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk en Muskus- Grote Keverorchis
kruid domineren de bosbodem, zelfs een 20-tal Grote keverorchissen werden gevonden.

Foto: Luc De Naegel

Geregeld worden er reeën gespot en ook soorten als Zwarte
specht worden regelma g gezien. De fauna en ﬂora zijn dan ook
zeer typerend voor de regio. Het bos past perfect in het plaatje
van de andere bossen in het VEN-Habitatrichtlijngebied ‘Bossen
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’, waartoe ook het
wat verderop gelegen Lachenenbos behoort.
Het bos krijgt eindelijk een naam.
We bedachten ook een naam. Op de topograﬁsche, historische of
welke kaarten of archieven dan ook, vonden we geen echte naam
voor het gebied. Gezien zijn ligging aan de Babelsebeek (verder
stroomopwaarts vanaf Lint ook Babbelkroonbeek genoemd)
kreeg het bos de naam Babbelkroonbos, in plaats van die van de
netbeheerder.
Project “Bossen en beemden van de Babelse- en Lachenenbeekvallei”
Deze aankoop in het Babbelkroonbos wordt meteen de start van
een ambi eus grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen
drie Natuurpuntafdelingen: Natuurpunt De Wielewaal, Natuurpunt Land van Reyen en onze eigen afdeling. Het project kreeg als
werknaam Bossen en beemden van de Babelse- en LachenenBosereprijs
Foto: Luc De Naegel
beekvallei. Zoals iedereen weet, beheert onze afdeling al enkele
percelen in de buurt: de 4,5 ha grote Babbelbeekse Beemden (op ongeveer 300 meter stroomafwaarts van het gekochte perceel) en ook de 6,0 ha recent in beheer genomen Babbelse plassen met het nog aan te planten Langbos verder
stroomopwaarts (op ongeveer 2 km van het gekochte perceel) in Kon ch-Kazerne. Natuurpunt Land van Reyen ziet dan
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Bron: Google Earth

weer mogelijkheden in het Speelbos aan de Alexander
Franckstraat in Boechout en het geklasseerde landschap De
Melkkuip en zoveel meer opportuniteiten in dit ecologisch
zeer waardevol gebied, waarvan de Lachenenbeek (in
Boechout beter bekend als de Lauwerijkse beek), de Zevenbergenloop en de Babelsebeek de dragers zijn.
Kortom, we willen een natuurverbinding realiseren van de
bossen van Moretus in Boechout via het Marpingenbos,
Lachenenbos, Babbelkroonbos, via de vallei van de Babelsebeek naar de Nete en het gebied rond Anderstad. Dit is
ook iets wat beleidsma g door zowel de Vlaamse, provinciale en de meeste lokale overheden in de structuur- en andere plannen leesbaar is. Wij willen nu eﬀec ef starten
met de realisa e .
Het hele gebied hee dan ook een enorm poten eel. De
natuurwaarden van de oude bossen zijn fenomenaal, waterberging kan samengaan met natuurontwikkeling, wandellussen kunnen gecreëerd worden, … . Opdracht is nu
waardevolle verbindingen te creëren met een voldoende
hoge natuurkwaliteit om verdere versnippering tegen te
gaan, ontsnippering te realiseren en alle aanwezige soorten maximale kansen te geven. Onlangs nog kwam er met
de oprich ng van het Landschapspark Zuidrand al een

enorme s mulans om dit gebied en zijn open ruimten te
beschermen. Nu al zijn er tal van trage wegen om het publiek nog meer te laten genieten van de natuur. De wandellussenkaart van het Landschapspark is een enorm succes,
net als deze van het regionaal landschap Rivierenland, waartoe Duﬀel ondertussen ook is toegetreden. Dit alles bewijst
nogmaals de noodzaak om in dit gebied voor de natuur en
voor de recreant een verbinding te creëren tussen het Land
van Kon ch en de Kempen.
Inhuldigingsfeestje
Op vrijdag 30 augustus werd voor de medewerkers en voor
de leden van Natuurpunt Land van Reyen een klein feestje
georganiseerd. Nu begint dus het erns ge werk: onze ambies waarmaken. Een projectgroep waarin de 3 afdelingen
vertegenwoordigd zijn, zal onder de regie van de afdeling
Land van Reyen starten om te zien hoe en met welke partners we deze ambi euze plannen in de prak jk kunnen
brengen en hoe we het beheer van het aangekocht perceel
zullen aanpakken met als doel de sneeuwklokjes en andere
bosﬂora terug alle kansen te geven.
Wordt zeker vervolgd!
Johan Asselberghs
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STUDIE
Wandeling op de AWW-bekkens: de focus op insecten en vlinders
rond een eikenboom vliegen en worden dus niet zo veel gespot. Ze komen wel naar beneden om te drinken.
De volgende vangst is knalgeel en hee pun ge vleugels, als
een boomblad. Het is een mannetje Citroenvlinder. De
Al snel wordt het eerste vlindertje gevangen: een Gamma- vrouwtjes zijn zo licht van kleur dat je ze kunt verwarren
uiltje, naar de Griekse le8er die op de vleugels valt te on- met een Koolwitje. Dan wordt er nog een Oranje zandoogje
derscheiden. Die nachtvlinder komt veel voor in tuinen en gevonden, dat 2 s pjes in het zwarte gedeelte van de vleugels hee . Het Bruine zandoogje hee er maar één. Voordat
de wandeling verder gaat rich ng Mosterdpotje, wordt er
nog een Grote beer op het Koninginnenkruid gezien. Of is
het een Spaanse vlag? Dirk haalt de nieuwe insectengids van
Thieme erbij. Het is wel degelijk een Spaanse vlag!
Zondagnamiddag 4/8, jd voor weer een nieuwe wandeling
langs de AWW-bekkens. De groep bestaat uit 6 mensen en
gids van de dag Dirk. Er gaan ook 4 professionele vlinderne8en mee.

De zon hee de temperatuur nu aardig doen s jgen. We
trekken het bos in. Intussen hee nog een vlinderspo8er de
groep vervoegd. Aan het Mosterdpotje duiken nog een Kleine vuurvlinder en een Bloedrode heidelibel op. Die laatste
valt te herkennen aan de volledig zwartgekleurde pootjes.
Even pauzeren op het terras voor een verfrissing. Lekker
rusten in het zonnetje. En dan terug naar het beginpunt. Op
de terugweg langs de AWW-bekkens zien we nog een Bruin
zandoogje, een Landkaartje 2de genera e, een ﬁetser met
loslopende hond (die wordt terecht gewezen) en, om de
Even de Thieme er bij halen ...
Foto: Eef Hellemans mooie en interessante namiddag af te sluiten, een Dagpauwoog, die gemakkelijk te herkennen valt aan de blauwe
kan je ook overdag zien vliegen. Dirk gebruikt een glazen ogen op zijn kleurrijke vleugels. Weer wat kennis rijker keert
potje en een plas c zakje om het diertje beter te kunnen iedereen voldaan huiswaarts.
tonen en determineren, zonder daarbij de delicate vleugels
te beschadigen. Het beestje hee geen knobbeltjes aan de Eef
voelsprieten, dus is het zeker geen dagvlinder. Een eindje
verder zi8en, op het Jacobskruiskruid, enkele gestreepte
rupsen die aan een wesp doen denken. Dat worden later
Sint-Jacobsvlinders. De volgende vangst is een metaalgroen
wij]e waterjuﬀer. Zo’n juﬀer houdt in rust de vleugels naar
achteren gevouwen, terwijl die van een libel gespreid blijven. De kleinste libellen zijn zo groot als de grootste waterjuﬀers. De grootste libel is de Keizerslibel. De waterjuﬀer
hee kaken en kan dus bijten, maar door de mensenhuid
geraakt ze niet. De pootjes kan je in je huid voelen haken.
Dan wordt er een Distelvlinder in een net gevangen. Die
trekvlinder is helemaal vanuit de Sahara naar België gekomen om eitjes te leggen. Hij vloog op die tocht wel 25 km/
u. De vlinder zat op een roze bloem. Dat is logisch, want
vlinders zien enkel ultraviole8e kleuren en worden dus eerder aangetrokken door een roze of viole8e bloem dan door
een gele. Dan volgt er nog een Klein geaderd witje, die zie
je niet zo vaak. Het is niet zo wit als het Koolwitje. In Vlaanderen zijn er wel 70 vlindersoorten en in Wallonië zijn er
nog een 30-tal meer. Uit tellingen en kaartjes valt soms
moeilijk op te maken of het aantal vlinders achteruit gaat.
Er zijn bijvoorbeeld maar weinig mensen die nachtvlinders
tellen en dat gee een vertekend beeld. Een Eikenpage krijgen we niet te zien. Die kunnen wel op 10 meter hoogte Fraaie vondst: de Spaanse vlag !
Foto: Eef Hellemans
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EDUCATIE
Cursus “natuur in je tuin”
Met 23 cursisten nam de cursus “Natuur in je tuin” een wervelende start op vrijdag 4 oktober. Onder de zeer dynamische
en professionele begeleiding van Annick Hollebeke van VELT kregen de cursisten de basisinzichten mee voor de ecologische siertuin. Wat Annick zelf de eerder moeilijke, saaie “gramma ca” noemde van de tuincursus, bleek een zeer sprekend en geïllustreerd pleidooi te zijn geworden voor de crea e van een plaats vol leven!

Foto’s: Peter Geschier
Aan de hand van levend materiaal werden voorbeelden getoond van
mooie en ecologisch verantwoorde struiken en bloemen, aangepast
aan de bodemsoort.
Om te weten welke bodem je in je tuin hebt, bestaat de eenvoudige
kneedproef. Je kneedt je tuingrond tot een worstje. Blij het mooi
zijn vorm behouden dan heb je zeker te maken met leem. Valt het
worstje helemaal uit mekaar dan heb je overwegend zand. Daartussen kan je varia es hebben van zand-leem.
Een interessant idee (of is het een droombeeld) dat Annick o.m. nog
meegaf was, om met je buren overeen te komen de scheiding tussen
de tuinen te vervangen door een houtkant of vogelbosje. Dit betekent immers meer natuur en, indien veelvuldig toegepast, een
prach ge corridor voor dieren en plantenzaden.
In de daaropvolgende les bracht Koen Leysen van Natuurpunt Educa e ons het toenemend belang bij van de “natuurlijke” tuinen voor
vogels. De landelijke par jen worden steeds schaarser! Tegen 2050
wordt een aanzienlijke toename voorspeld van bewoonde opper13
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vlakte in Vlaanderen. Bovendien blij de kwaliteit van het
landelijk gebied er ook drassch op achteruit gaan. Heggen, akkerbloemen, kortom de
kleine
landschapselementen
zijn zeer sterk teruggelopen.
Natuurlijke tuinen kunnen deze
leemte enigszins terug opvullen. We leerden in deze les hoe
je dat doet en welke vogels je
hierbij aantrekt.

Met 5° C kondigde de dag van de tuinexcursies zich verrassend kil aan: de tuinen lagen er, net zoals wij, verkleumd bij. Dat
je hele tuin eetbaar kan zijn leerden we van Jean-Pierre die een grote variëteit kweekt aan fruit, kruiden, eetbare bloemen
en groenten op een rela ef kleine oppervlakte. Vooral de vierkante-meter-tuintjes, bakken met 8 verschillende groenten
en in het midden een honing- of bijenplant, waren zeer
inspirerend!
De tuin van de heemkundige kring van Kon ch verraste
ons dan weer met zijn knap design. Frank gaf deskundige toelich ng over het concept en we genoten van de
wandeling doorheen de mooi ogende waterpar jen
achterin de tuin. We moeten er allen vast eens gaan
kijken als de uitvoering voltooid is.
Marleen

Foto’s: Peter Geschier
14

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 2 november 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei: maaibeheer

Afspraak: om 9u30 aan de ingang van het natuurgebied (naast de spoorweg, op de veldweg die vertrekt aan de spoorwegbrug aan de Mechelsebaan te Duﬀel). Laarzen niet vergeten!
Einde rond 16u (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan
al jd)
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
zondag 3 november 2013

Natuurwandeling over de AWW-bermen: thema watervogels

Afspraak : om 14u aan de ingang AWW aan de Stormsschranslaan te Duﬀel.
Einde 16u30
Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04
zaterdag 16 november 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer

Afspraak om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel (parkeermogelijkheid op PVT).
Einde rond 13u
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
zondag 17 november 2013

Bosaanplant : het nieuwe Langbos in Kon ch Kazerne krijgt vorm

Vanaf 11u tot 16u30 (later toekomen en eerder vertrekken kan al jd).
Afspraak zondag: Hoek Boskapelweg en Langbosweg te Kon ch Kazerne
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
zaterdag 23 en zondag 24
november 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Oude Spoorwegberm: o.a.
knotbeheer

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan al jd).
Afspraak zaterdag: Gasthuisstraat te Waarloos-Kon ch
Afspraak zondag: Achterstraat (kant Kriekelaarshoeve) te Kon ch
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
zondag 1 december 2013

Boomplantac e: de spoorwegtalud langsheen het Mouriaubos
wordt herbeplant

Afspraak : Vanaf 11u.
Parkeermogelijkheid vlakbij in de Stormsschranslaan te Duﬀel.
Einde rond 16u.
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/31 93 75
vrijdag 13 december 2013

Kerstmarkt in de MonJortschool van Kon ch Kazerne

Afspraak: vanaf 16u in de Sint-Monbortschool (Monbortstraat, Kon ch Kazerne).
Einde ...
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/31 93 75
zaterdag 14 december 2013

Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei

Afspraak : om 9u30 aan de ingang van het natuurgebied (naast de spoorweg, op de veldweg die vertrekt aan de spoorwegbrug aan de Mechelsebaan te Duﬀel).
Laarzen niet vergeten!
Einde rond 16u (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan
al jd)
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
16

ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 11 januari 2014

Wilgen knoKen op Dijkstapplas.

Afspraak: ingang Dijkstapplas om 9u30 naast Varestraat nummer 6.
Einde rond 15u
Contactpersoon: Johan Asselberghs, 015/ 31 94 88 of 0479/65 29 07
zondag 19 januari 2014

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

Vertrek: 7u30 – aan het plein aan de Van der Lindenlaan, hoek post te Duﬀel.
Eind: rond 18u30 terug. Vervoer allicht per autobus!
Inschrijven voor 20/11 (!): johan.giglot@deadline.be, 0479/66.77.04 (vol = vol!!)
Picknick, verrekijker en warme winddichte kleding niet vergeten.
Contactpersonen: Johan Giglot 0479/66 77 04
donderdag 23 januari
2014

Cursus: Leren kijken naar vogels: 1e theorieles

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 35 euro voor niet-leden, twee weken vóór aanvang te storten
op rekeningnummer BE65 5230 80192096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding
"Kijken naar vogels" en in voorkomend geval je lidnummer
Lesgever: Koen Leysen
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zaterdag 25 januari 2014

Afdelingsdag: Wandeling, overzicht van de ac viteiten van het voorbije jaar; fotoreportage, ... Nieuwjaarsrecep e; gezellig samenzijn en
ook Algemene Vergadering

Winterwandeling rond het fort van Duﬀel van 15u00 tot 16u45.
Afspraak: 't Mosterdpotje, parking op PVT, Mechelsebaan 218, Duﬀel.
Stevig schoeisel niet vergeten!!
Nieuwjaarsrecep e: vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen...
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
donderdag 30 januari
2014

Cursus: Leren kijken naar vogels: 2e theorieles

Afspraak om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( parkeermogelijkheid op
PVT). Einde rond 22u30
Lesgever: Koen Leysen
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
van begin februari tot
eind maart

Paddenoverzetac es in Senthout

Vanaf zonsondergang tot soms 20 à 23u (weersaeankelijk). Wie inschrij 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 6 februari 2014

Cursus: Leren kijken naar vogels: 3e theorieles

Afspraak om 19u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( parkeermogelijkheid op
PVT). Einde rond 22u30
Lesgever: Koen Leysen
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
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Nieuwe vakan ewoning in Neeroeteren (Limburg) te huur
Bij Natuurpark Hoge Kempen en Natuurinrich ngsproject Bergerven, in
familieverblijfpark met openluchtzwembad (juli en augustus), cafetaria
met Vlaamse keuken. Vlakbij ﬁetsroutenetwerk, paardrijden, forelvijvers,
Adventurepark, zwemvijver, watersport, wandelen in natuurpark, 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. Inlich ngen en boekingen: Johan
Hauquier 015/32 19 72 of een mail sturen
naar johan@hauquier.be
Natuurpuntleden 10% kor ng!
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VOGELRUBRIEK
Onze buren ringen vogels

Foto’s: Johan Giglot

Op 24 augustus gingen Johan en Hannes kijken bij onze buren van Natuurpunt De Wielewaal. In het vogelrijke natuurgebied Anderstad in Lier waren ze vogels
aan het ringen. Erg boeiend, omdat je dan de gelegenheid hebt om de vogels van heel dichtbij te bekijken.
Daarenboven waren er dit jaar een heleboel speciale
dieren bij. Wat dacht je van de schi8erende Draaihals
(hierboven) en het ook al prach ge Paapje (rechts)?
De Wielewaal werkt sinds een jaar samen met onze afdeling en bepaalde ac#viteiten worden gemeenschappelijk
georganiseerd. Noteer alvast de dagtocht naar Zeeland
op 19 januari 2014 !
In de periode van 9 tot 27 augustus werden, naast de meer
‘gewone’ soorten, ook heel wat minder voorkomende soorten
genoteerd. Geniet mee !
1 porseleinhoen
4 watersnip
1 oeverloper
3 draaihals
3 nachtegaal
66 (!) blauwborst
4 gekraagde roodstaart

7 paapje
2 roodbors8apuit
8 sprinkhaanzanger
3 snor
4 (!) waterrietzanger
110 rietzanger
30 bosrietzanger
650 kleine karekiet
21 ﬁ s
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AFDELINGSWERKING
Een gedenkwaardige 15e Bermbarbecue !
Naar aloude tradi e vond ook dit jaar weer de BBBQ plaats achter de pastorie van Waarloos. Met deze ac viteit wil de
afdeling de vrijwilligers, die zich in de loop van het jaar inze8en voor het beheer van onze gebieden, voor een zeer democra sche prijs een ﬁjne avond bezorgen.
Uiteraard is het organiseren van de avond zelf voor een deel van die vrijwilligers ook opnieuw een inspanning, maar door
een grote opkomst van helpers was dit jaar het opze8en en aTreken een ﬂuitje van een cent. Ook de culinaire bijdrage
was dit jaar weer een schot in de roos. De Bosbiekes in de voorbereiding en ons fameuze koksduo Frank & Freek achter de
fornuizen maakten dit jaar weer bijzonder succesvol!
Peter

Foto's: Marleen Van Puyvelde en Peter Geschier
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STUDIE
Herfstwandeling Zandbergen A. Hansschool Kon ch
Juf Anja hee een duidelijk plan voor haar 17 leerlingen van
het 3de leerjaar. Zij wilt haar klas zowel in herfst als in lente
een boswandeling aanbieden zodat ze het verschil konden
ervaren. Ze wilt ook dat ze begrijpen dat er in onze bossen
niet meteen jgers of pandaberen van achter een boom komen piepen, zoals ze vaak in kinderprogramma’s op TV zien.
Omdat het dichtbij de school ligt, wordt gekozen voor de
Zandbergen: een ruig, maar spannend gebiedje en zeer compleet qua herfs8ooi. De bomen barsten van de vruchten en
noten en een kleurrijke varia e aan bospaddenstoelen roept
om aandacht.
De natuurbeleving stond centraal via verschillende spelvormen en zoekopdrachten. We speelden het spel “pioniersbos”
waarbij ze op basis van een bosmemoriespel leren hoe bomen, dieren en paddenstoelen elkaar nodig hebben.
Bij het afscheid beloofde de juf ons een bloemlezing te sturen
van de nabeschouwingen van de kinderen. We zijn benieuwd !
Marleen
Foto's: Marleen Van Puyvelde en Peter Geschier
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EDUCATIE
Cursussen 2014
In 2013 werden we ingewijd in het groen en hebben we geleerd om een natuurvriendelijke tuin in te richten, nu
wordt het jd om nader kennis te maken met één van de leukste en boeiendste bewoners van die natuurlijke plekjes:
onze gevleugelde vrienden! In 2014 organiseert onze afdeling 2 kortlopende basiscursussen over vogels.
Beide cursussen kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Prijs per cursus: €30 voor leden, €35 euro voor niet-leden, te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096 met
vermelding van de gewenste cursus(sen).
Inschrijven: ten laatste 14 dagen vóór aanvang van de eerste les via mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be of
telefonisch op het nummer 0486/41.36.58 van Marleen Van Puyvelde of 0477/69.96.76 van Peter Geschier.

Januari en februari 2014 staan in het teken van “Leren kijken naar vogels”.
In de eerste les krijgen we een algemene inleiding op vogels: de func e van het verenkleed, de verschillende snavelvormen, de werking van hun zintuigen, de levenscyclus, biotoopkeuze…
In de tweede theorieles gaan we eerst uitgebreid in op hulpmiddelen zoals verrekijkers, veldgidsen, CD-roms…
Dan beginnen we met het belangrijkste onderdeel: vogels leren herkennen. Dit wordt in de derde theorieles verder
uitgediept. We gooien het hierbij even over een andere boeg. We schetsen ditmaal geen portre8en van een waslijst
aan vogelsoorten, maar kijken samen naar veldkenmerken bij vogels. Zo krijgen de cursisten oog voor detail en krijgen ze technieken aangereikt om vogels te leren herkennen. Aan de hand van videobeelden leren we samen vogels
te herkennen op basis van hun veldkenmerken. Het gaat ons in deze cursus dus eerder om het aanleren van een aRtude, een manier van kijken naar vogels.
Tot slot komen kort ook de zang van vogels en het aantrekken van vogels in de tuin aan bod.
De 3 theorielessen gaan door op donderdag 23 januari, 30 januari en 6 februari, telkens van 19u30 tot 22u30 in ’t
Mosterdpotje, Mechelsebaan, 218 te Duﬀel en worden gegeven door Koen Leysen, educa ef medewerker van Natuurpunt Educa e.
De 2 prak jkwandelingen gaan in de omgeving door (Mosterdpot, AWW-bermen of Anderstad) op zondagen 9 en 16
februari, telkens van 9u tot 12u en worden begeleid door één van onze eigen vogelkenners: Johan Giglot, Luc De
Naegel, Dirk Costrop.

In maart 2014 concentreren we ons op de “Vogelzang rond huis en tuin”.
Eén van de mooiste natuurervaringen blij toch nog al jd het ochtendconcert van de vogels te beluisteren. Maar
voor heel wat mensen met een gezonde interesse voor natuur is het ook behoorlijk frustrerend dat ze vaak niet weten wie er achter de micro zit. In deze basiscursus leren we stap voor stap de meest courante vogelzangen herkennen. We richten ons hierbij op de vogels die we in onze tuinen kunnen horen. De wandelingen vertrekken vaak in
het midden van een dorp. Sinds kort gooien we het bij de theore sche lessen nog wat over een andere boeg met
bijkomend ook visualisa es van het geluid. Hierdoor wordt de zangstructuur veel duidelijker. Door de uitbreiding
naar drie lessen komt er nog meer ruimte voor herhaling. Verder leren we ook waarom en wanneer vogels vooral
zingen en van elke behandelde soort wordt de levenswijze en het voorkomen belicht.
De 3 theorielessen gaan door op maandag 10, 17 en 24 maart, telkens van 19u30 tot 22u30 in ‘t Mosterdpotje, Mechelsebaan, 218 te Duﬀel en worden gegeven door Koen Leysen, educa ef medewerker van Natuurpunt Educa e.
De 2 prak jkwandelingen gaan op 23 en 30 maart in de omgeving door (Mosterdpot, AWW-bermen, Anderstad) en
worden begeleid door één van onze eigen vogelkenners: Johan Giglot, Luc De Naegel, Dirk Costrop.
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De

Krant
Editie 7

Hopla! De zomer is alweer bijna vertrokken en dan is het jd om op te krassen. Zwaluwen zijn al weg, roofvogels onderweg. Een bonte mengelmoes van vogels vliegt elke dag over: ga op een morgen maar eens op de Netedijk staan kijken en luisteren. Maar ook spinnen maken nieuwe huizen, in elke tuin. Vliegen verhuizen in de
spinnenmagen en muggen verhuizen eindelijk uit onze slaapkamer. De barbecue vliegt naar het tuinhuis. Iedereen verhuist, behalve de bijtjes. Die blijven heerlijk doorwerken. Welkom in de nieuwe bosbiekeskrant!
HerfsRjd = noten jd ! Kijk eens wat bosbieke Rarara,
Kristel hiermee maakt. Doe je mee?
Ik ken een heel klein stoeltje; je ziet ’t in het bos
Het staat daar onder de bomen of tussen ‘t groene mos
Het hee de mooiste kleuren en vaak is het heel klein
Nou, wat zou dat wezen, wat voor stoeltje zal dat zijn?

Foto: Kristel Fierens

Foto: Johan Giglot

Recept voor herfstsoep met spinnetjes
Nodig:
Soep:
1 pompoentje of een halve grote (ongeveer 2 kg)
1 grote ui of 1 stengel prei
1 doos gepelde tomaten ( 400gr) of enkele verse
1 bouillonblokje en/of peper en zout
eventueel wat jm
Spinnetjes:
300 of 400 gehakt ( kruiden naar smaak)
enkele stokjes spagheR
Bereiding:
Gekuiste groenten en kruiden met 1 liter water laten mals koken .
Mixen.
Water toevoegen tot gewenste dikte en eventueel bij kruiden.
Balletjes rollen van het gehakt en stukken spagheR er dwars doorheen steken .
"Spinnetjes" 10 minuten meekoken in de soep .
Smakelijk !
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Wist je dat:
° De roodborstjes die wij in de winter zien niet dezelfde zijn als die we in de zomer zien? Trekvogeltijd telt voor veel gevederde vrienden.
° Eikels giftig zijn, maar in het laatste Natuur.blad dat je kreeg toch een heel lekker recept terug
te vinden is om eikelkoffie te maken? Hmmmm !
° Men in de paddenstoelenwereld spreekt van een heksenkring, een satansboleet, een Judasoor
en een duivelsei? Zoek maar eens op wat ze betekenen …
° Spinnen heel goed kunnen horen, maar ze helemaal geen oren hebben? Ze voelen de trillingen
aan de haren van hun poten.

Brrrrrr: dit moet je maar eens in je tuin tegenkomen!
De wriemelende, wringende dingen blijken rupsen
van de wondermooie Dagpauwoog, die in september

Foto: Kristel Fierens

nog tussen de brandnetelbladeren kronkelden. Gelukkig!

Foto: Luc De Naegel

WIJ ZIJN ER MEE WEG …
TOT DE VOLGENDE KEER !

Foto: Johan Giglot
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BELEID
Inhuldiging bijenhotel op de Duﬀelse Rooienberg
Op 13 juli werd, onder een stralend zonnetje, het project Aardakerberm in de Waarloossteenweg oﬃcieel aan publiek en
pers voorgesteld. Een 45-tal mensen, waaronder leden van het schepencollege, OCMW raadsleden, milieuraadsleden,
geïnteresseerde wijkbewoners en personeelsleden van de technische dienst, kwamen opdagen. Na een interview met
schepen van leefmilieu Nora Bertels voor Tv-zender RTV, en aansluitend een korte speech tot de aanwezigen, verscha e
Johan Asselberghs uitleg over ecologisch bermbeheer en het belang van bermen voor de biodiversiteit. Daarna vond de
oﬃciële inhuldiging plaats door de burgemeester, de schepen van leefmilieu en onze beleidsverantwoordelijke Johan. De
Natuurpuntvlag, die aan het insectenhotel was aangebracht, werd plech g van het informa ebord gehaald.

Foto’s: Eef Hellemans
Na aﬂoop konden de aanwezigen genieten van natuurvriendelijke drankjes.
We willen alvast het gemeentebestuur
danken
voor de mooie samenwerking en bekijken nu samen
verder hoe we een ecologisch bermbeheer ook naar
andere plaatsen in Duﬀel
kunnen uitbreiden.
Johan Asselberghs
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STUDIE
Spinnen: griezels of fotomodellen?
Sommige mensen huiveren al bij het zicht van een spin. Nochtans, voor natuurfotografen bieden spinnen dikwijls
onverwachte mogelijkheden:
- Ze zi8en meestal s l, wat toelaat om (te trachten) een goede foto te maken.
- Je kunt ze overal tegenkomen, op de meest onverwachte plaatsen.
- Met behulp van foto’s op www.arabel.be en www.waarnemingen.be kan je voor veel soorten al een heel eind op
weg komen om ze te determineren
- En niet in het minst: ze zijn dikwijls heel fotogeniek! Google maar eens naar wespenspinnen of kameleonspinnen…
Hierbij een kleine selec e van mijn foto’s met een woordje uitleg.
Deze oeverspin is een redelijk zeldzame verschijning.
Hier laat ze zich mooi bewonderen op een heideplantje op het klein schietveld van Brasschaat (een
aanrader om eens te gaan
wandelen). Deze spin hee
iets transparants over
zich…
(ISO800, 1/320, f /5.3)

Als spinnen een prooi gevangen hebben, kan je natuurlijk het eten en gegeten worden op de foto
vastleggen. Hier hee een
viervlekwielwebspin
een
langpootmug in de Babbelbeekse beemden gevangen. Viervlekwielwebspinnen zijn zeer algemeen,
maar behoorlijk variabel,
en lijken soms wel wat op
een kruisspin.
(ISO800, 1/500, f /5.6)
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STUDIE

Soms moet je gewoon alert
zijn: bij voorbeeld wanneer in
de tuin een laken hangt op de
wasdraad, wat een stralend
wi8e achtergrond gee . Op die
manier een kruisspin in een
web fotograferen lijkt wat surrealis sch, maar ik vind het
eﬀect alvast uiterst geslaagd.
(ISO200, 1/500, f /14)

Trouwens ziet dezelfde spin van de andere
kant bekeken er ook heel knap uit. Door het
tegenlicht is ze echt doorschijnend geworden
(ISO200, 1/60, f /10)

Foto’s: Dirk Costrop
Op een weekendje in de Ardennen was er vlakbij het vakanehuisje een grot. Tja, dan moet ik gaan kijken of er vleermuizen zi8en natuurlijk (en jawel, er zaten zelfs grote hoeﬁjzerneuzen!). Maar eveneens dit fraai exemplaar van een grote gro8enspin. Vlakbij bevindt zich een grote eierzak van deze spin. Wonderlijke dieren toch die spinnen…
(ISO800, 1/200, f /4.8)

Ook zin in spinnen bekijken gekregen? Doen!
Dirk
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STUDIE
Vlindertelling jdens speelstraat leidt tot voorstel van groene en verkeersluwe straat
De Bloemenstraat in Duﬀel, een rus ge straat aan de rand van het centrum, wordt gedurende een week tussen 9u en
20u verkeersvrij gehouden, zodat de hele wijk veilig buiten kan spelen. Op zondag 4 augustus volgde zoals al jd, het
slobeest van de speelstraat. Vermits dat weekend ook de vlindertelling plaats vond, ben ik vlinders beginnen tellen en
algauw werd de interesse gewekt van enkele andere Bloemenstraters.
Volgende vlinders werden in het weekend waargenomen (het maximum aantal samen op één waarnemingsmoment).
Telplaats 1: in de buurt van grote Vlinderstruik op een braakliggend bouwperceel: kort gras (gazon) met een grote en
brede vlinderstruik met ernaast nog een braakliggend perceel dat als moestuintje beheerd wordt.
De waarnemingen:
10 Dagpauwoog, 3 Atalanta, 10 Distelvlinder, 1 Citroenvlinder, 3 Gehakkelde aurelia, 1 Kleine vos, 1 Boomblauwtje, 2
Kleine koolwitje, 4 Groot koolwitje, 1 Bruin zandoogje, 3 Kolibrievlinder, 12 Gamma-uil, 1 Oranje luzernevlinder
Telplaats 2: mijn eigen tuin, door de vorige eigenaar beheerd als een kort geschoren gazonnetje, nu heringericht. Je
vindt er enkele fruitbomen, inheemse bloemen, fruitbomen, een extensief beheerde gazon (met verschralingsbeheer
zodat madelie]es, kleine klaver en zelfs oranjehavikskruid kansen krijgen), een klein hooilandje, haagbeukenhaag, mispel en een vorig jaar aangeplante inheemse heg. Aan de overzijde van die heg staat een vlinderstruik, deze is meegenomen in de telloca e
De waarnemingen:
2 Dagpauwoog, 1 Gehakkelde aurelia, 3 Landkaartje (enkel op Koninginnenkruid gezien), 1 Kleine vos, 1 Boomblauwtje,
1 Icarusblauwtje, 1 Klein koolwitje,
2 Groot koolwitje, 4 Bruin zandoogje,
2 Bont zandoogje, 5 Gamma uiltje
Telplaats 3: de tuin van de andere buren, bestaande uit een met buxus beplant perkje en een grote appelboom,
enkele grotere bomen, een meidoornhaag, ook de vlinderstruik van hun buren werd meegenomen in het vlinderaantal..
De waarnemingen:
1 Dagpauwoog, 1 Gehakkelde aurelia,
1 Bont zandoogje, 3 Atalanta, 2 Groot
koolwitje, 5 Gamma-uiltje
Besluit:
Op de 3 loca es samen hebben we
maar liefst 16 soorten geteld. Het
Kleine vos
Foto: Peter Geschier
Gamma-uiltje werd het meest gezien,
wat overeenkomt met de resultaten van de na onale ac e. Ook goed vertegenwoordigd zijn Dagpauwoog en Distelvlinder.
Meer over de Vlinder je mee-ac e vind je op www.vlindermee.be
Vermits de speelstraat elke eerste week van augustus plaats vindt, overwegen we de Vlinder je mee ac e jaarlijks te
doen met de hele buurt. Het wijkcomité dat de speelstraat organiseert, wil van de Bloemenstraat een permanent doodlopende speelstraat maken met veel groen. De gemeente Duﬀel vraagt me om samen met hen te bekijken hoe we dit
kunnen realiseren. De bevoegde schepen reageerde alvast posi ef op het voorstel. De Bloemenstraat wordt dus mogelijk niet alleen fraaier en nog verkeersluwer, maar zal ook meer kansen bieden aan de biodiversiteit .
Johan Asselberghs
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INFO
Hij is er weer: de prach ge Natuurpunt kalender !
Het eindejaar nadert: hoog jd om te denken
aan een nieuwe kalender om verjaardagen en
andere feesten te noteren. Uiteraard ook om
alle wandelingen, cursussen, beheerwerken, …
in te plannen. Oﬃciële feestdagen, schoolvakanes en uurveranderingen staan er alvast al op. Er
is weer ruim plaats om je persoonlijke info te
vermelden, maar het belangrijkste is uiteraard
dat je elke maand een schi8erende natuurfoto
hebt om bij weg te dromen! Dit jaar zorgde natuurfotograaf Wouter Pa8yn voor ronduit
schi8erende beelden, soms van hoog in de lucht,
soms van heel dichtbij.
Met de aankoop voor € 10 van deze prach ge
kalender steun je dan ook nog eens extra je favoriete natuurvereniging.
In de komende weken komen we langs waar mogelijk, maar als je net niet thuis bent of je wilt je
kalender zo snel mogelijk: stuur dan meteen een
mailtje naar natuur.oudespoorweg@telenet.be
of contacteer één van onze bestuursleden (zie
volgende pagina).

Eenmalige aanbieding:
Door geplande tuinwerken bij jullie voorzi8er, moeten er veel prima frambozenstruiken en enkele rabarberplanten
plaats ruimen in zijn tuin. Ook een laag taxushaagje staat in de aanbieding (0.5m hoog, in totaal ongeveer 15m lang).
Wie geïnteresseerd is gee een seintje aan Dirk (0476 66 08 28 of dirk.costrop@telenet.be), op = op!
De frambozenplanten zijn al voor 1/3 gereserveerd voor enkele lieeebbers, dus zeker niet te lang wachten.
Voor eind dit jaar moeten deze planten uit de tuin, anders worden ze onherroepelijk verhakseld…

Gezocht: peters en meters voor de gemeente Duﬀel
Heb je zin om zelf eens een wegberm, speelpleintje of perkje proper te houden? Dan is het groene peter- of meterschap misschien wel iets voor jou!
Onze gemeente kent heel wat mooie en groene plekjes. Om Duﬀel netjes en leeTaar te houden, is er een netheidsploeg van de gemeentelijke groendienst op de baan. Ze vegen de straten, ruimen zwerfvuil op, maken de vuilbakjes
leeg en nog veel meer. Natuurlijk is het niet mogelijk om overal tegelijker jd te zijn.
Ook jij kan het goede voorbeeld geven door je in te ze8en voor een propere buurt. Peter of meter zijn betekent dat
je vrijwillig instaat voor het onderhoud van een bepaald stukje Duﬀel. Je houdt een oogje in het zeil en steekt af en
toe zelf ook de handen uit de mouwen. De loca e moet wel op het openbare domein liggen.
Iedere Duﬀelaar kan peter of meter worden. Je gee zelf aan welk stukje Duﬀel je zwerfvuilvrij wil houden. Dit kan
een berm, een perkje of een oever zijn. Elk engagement is welkom. Vanuit de gemeente is er een centraal aanspreekpunt en bij het begin ontvang je een startpakket met daarin 1 paar handschoenen, 1 grijptang, 1 ﬂuovesje en
vuilniszakken.
In het voorjaar 2014 is er een startmoment gepland jdens de grote Duﬀelse lenteschoonmaak. Hopelijk kunnen we
daar het startschot geven van een campagne die Duﬀel nog ne8er zal maken!
Meer info?
Gemeentelijke milieudienst Duﬀel
015 30 72 79
tanja.wuyts@duﬀel.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
Algemeen mailadres van de afdeling:
VoorziAer,
natuur.oudespoorweg@telenet.be
verantw. uitgever en redac e afdelings jdschri , promo e, zoogWebsite: hAp://www.natuurpunt.be/oudespoorweg
dieren en vleermuizen, voorziAer Minaraad Duﬀel.
Wie via mail op de hoogte wilt blijven met bestuursverslagen of vrijWaarloossteenweg 10B, 2570 Duﬀel
blijvend uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, gee
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28
gewoon een seintje aan Lutgarde!
dirk.costrop@telenet.be
Johan Asselberghs
OndervoorziAer,
verantw. beleid, amﬁbieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en
GNOP-commissie Duﬀel, Regionaal Landschap Rivierenland
Bloemenstraat 51, 2570 Duﬀel
015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07
johan.asselberghs@skynet.be
Lutgarde Van Driessche
Secretaris,
conservator Mosterdpot, paddenstoelen, ongewervelden,
lid Minaraad Duﬀel.
Zandstraat 15, 2570 Duﬀel
015/32 01 66, gsm 0485/55 97 13
lutgarde.van.driessche@telenet.be

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Grondgebied : Kon ch, Waarloos en Duﬀel
Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele gezin.
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde jdschri en Natuur.focus (natuurstudie jdschri ) 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 iden ﬁca enummer voor domiciliëring: 00409423736
U ontvangt:
Lidgeld

Lid natuurpunt
Ludo Bakkovens
Penningmeester,
natuur.blad (4x/jaar)
beleid Duﬀel, coördinator ‘t Mosterdpotje’, lid Minaraad Duﬀel,
natuur.focus (4x/jaar)
bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland.
Zandstraat 15, 2570 Duﬀel
natuur.oriolus (4x/jaar)
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92
natuur.oude spoorweg (4x/jaar)
ludo.bakkovens@telenet.be

Wim Annaert
Conservator Oude Spoorwegberm,
Monbortstraat 75, 2550 Kon ch
03/457 28 03
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
Johan Doms
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duﬀel
gsm 0496 32 19 34
jdoms-pdeprey@base.be
Peter Geschier
Conservator Goorbosbeekvallei, redac e afdelings jdschri ,
digitale nieuwsﬂits, webmaster
Sta onsstraat 125, 2570 Duﬀel
gsm 0477/69 96 76
peter.geschier@telenet.be
Luc Giglot
Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeekse
beemden, materiaalmeester, voorziAer Minaraad Kon ch
Vitsenveld 30, 2550 Kon ch
gsm 0485/61 70 22
luc.giglot@telenet.be
Marleen Van Puyvelde
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educa e,
Sta onsstraat 125, 2570 Duﬀel
gsm 0486/41 36 58
marleenvanpuyvelde@telenet.be
Georges De Pauw
verantw. fotoclub
gsm 0472 / 48 33 81
natuur.foto_os@telenet.be
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Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kon ch, Waarloos, Rumst en
Duﬀel
Langbos (6 ha) in Kon ch
De Mosterdpot (19 ha) in Duﬀel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (4,5 ha) in Duﬀel en Sint-Katelijne-Waver
De Babbelbeekse Beemden (4,5 ha) in Duﬀel
U kan ons steunen door een gi te storten ten voordele van onze
natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120
7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met als vermelding:
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,
Voor gi en vanaf € 40,00 krijgt u een ﬁscaal a8est.
Wij bieden u:
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, beheerwerken en nog veel meer …
Als lid krijgt u ook kor ng bij verschillende handelszaken.
Voor meer info zie onze website:
www.natuurpunt.be/oudespoorweg

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. ac ef in Duﬀel):
S jn Baeten
Voorzi8er en contactpersoon: sporMreak555@hotmail.com
Website en ac viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland
JNM-Antwerpen (o.a. ac ef in Kon ch en Waarloos)
S en Boeye
Voorzi8er en contactpersoon: s enboeye@gmail.com
Website en ac viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

FOTOCLUB
Fotowandeling “de Teut”
Onze fotoclub had op 10 augustus een uitstap gepland naar het natuurgebied ‘De Teut’ in Zonhoven. Diverse redenen
zorgden er voor dat maar twee enthousiastelingen welgezind op weg gingen naar deze prach ge streek. Eens te meer
bleek dat de afwezigen behoorlijk wat gemist hebben…

Foto’s: Peter Geschier

De Teut is immers heidegebied en ondergetekende keek al een hele jd verlangend uit om nog eens zonnedauw te
kunnen zien. De Kleine zonnedauw bleek zoals gehoopt veelvuldig aanwezig te zijn, zodat die foto al gauw was gemaakt. En terwijl we er toch waren ging ook de Gewone dophei op de gevoelige memorys ck.
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FOTOCLUB
Maar de ﬁjnste momenten verscha en ons de ongewervelden in dit gebied. Een Oranje luzernevlinder daagde ons uit een vleugelbrede foto te maken: het lukte Dirk wonderwel (rechts).

Verder kruisten we nog het pad van de heidewielwebspin (links
boven), de bastaardzandloopkever (links), de tengere pantserjuﬀer (links onder), de blauwvleugelsprinkhaan (onder).
Dit was echt genieten !
Peter
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Foto’s: Peter Geschier (links)

-

Dirk Costrop (rechts)

