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Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten. 

Cover: Aanplanting Langbos                                                                    Foto:  Frank Van den Bergh 

 

Dit is het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Oude Spoorweg. Artikels vallen onder de verantwoorde-
lijkheid 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, Jean-Pierre Engelmann, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Luc Giglot, Ludo Bak-
kovens, Marleen Van Puyvelde, Mieken Van Driessche, Peter Geschier 
 

Foto’s/tekeningen van: Eef Hellemans, Jean-Pierre Engelmann, Frank Van den Berghe, Johan Giglot, 
Luc De Naegel, Ludo Bakkovens, Mieken Van Driessche, Peter Geschier. 
 

Verjoegen de zetduivels:  Dirk Costrop, Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puy-
velde. 
 

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze 
uiterlijk 21 maart 2014 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be . 

INFO 

Kom je ook naar onze Afdelingsdag op 25/01/2014 ? 
 

Zoals elk jaar gaan we eerst een frisse neus halen: dit jaar gaan we een fikse wandeling maken rond het herin-
gerichte fort van Duffel. Achteraf spreken we af in het Mosterdpotje, waar jullie voorzitter een kort beeld zal 

schetsen van de belangrijke evenementen van het afgelopen en het komende jaar en waar traditioneel voor 

een heerlijk drankje en hapje wordt gezorgd.  

Je kunt er alle mogelijke info verkrijgen over waar onze afdeling voor instaat, wat ze de vorige twaalf maanden 

heeft 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 activiteiten 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, Mechelse-
baan 218, Duffel. Gepast wandelschoeisel voorzien !! 

Nieuwjaarsreceptie: vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen... 

Om onze organisatie optimaal 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 
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VOORWOORD 

dagen was jammer genoeg aan de lage kant, waar-

door het heel hard doorwerken was om alles rond te 

krijgen. Hopelijk komen er op de volgende beheerac�-

viteiten toch iets meer werklus�gen opdagen! 

De volgende ac�viteiten zullen alleszins weer boeiend 

zijn.  

Eind januari organiseren we ons ledenfeest met hapje 

en drankje, zoals steeds voorafgegaan door een wan-

deling, ditmaal rond het fort van Duffel. Er staat in 

februari weer een boeiende film met de reisbeleve-

nissen van Hugo en Patricia op het programma. Maar 

ook de ‘klassieke’ ac�viteiten als wandelingen en be-

heerwerken zijn van harte aanbevolen. Zo leggen we 

dit jaar onze aandacht op vogels, waarvoor we speci-

fiek enkele cursussen inrichten. Samen leren kijken en 

luisteren naar vogels op een aangename manier, in 

onze mooie natuur: inschrijven is de boodschap, want 

de plaatsen zijn beperkt. 

Het winterseizoen is trouwens de periode waarin vo-

gels zich het best laten zien: ze komen dichter bij onze 

warmere huizen, je kan ze gemakkelijk bewonderen 

op de voedertafels en vetbollen. De ringmussen die 

vorig jaar in mijn tuin te zien waren, zijn alvast terug 

present. Prach�g! Zelfs een groenling kon ik onlangs 

spo*en. Die is nochtans niet echt zeldzaam, maar om 

een duistere reden wou die maar niet in onze tuin 

landen. 

Wie geïnteresseerd is in voedertafels, wintervoer, ma-

ken van vogelhuisjes, vindt natuurlijk op het internet 

een schat aan informa�e. Volgende leuke beelden 

vind ik alvast een aanrader: zelfs op voedersilo’s laat 

het recht van de sterkste zich gelden. De natuur blij. 

een struggle for life. 

 

www.bbc.co.uk/nature/collections/p00bt4d3#p01hxz85 
www.bbc.co.uk/nature/collections/p00bt4d3#p00c4lpz 

  

En tenslo*e nog de allerbeste wensen voor het nieu-

we jaar, waarin al jullie verlangens hopelijk zullen uit-

komen. Geniet volop: van onze gevederde vrienden, 

de koude winterdagen, de mogelijke mooie sneeuw-

landschappen, en wellicht tot binnenkort op een van 

onze ac�viteiten? 

 

Dirk 

Beste natuurpunters, 

Waren jullie er ook bij, op onze boomplantac�es in 

Kon�ch en Duffel? Waarschijnlijk wel, want de op-

komst was overdonderend. Enthousiasme en sfeer 

alom, iedereen was blij dat men kon bijdragen aan 

het planten van ‘zijn’ boompjes, in dat grotere geheel 

dat een bos moet vormen. 

In Kon�ch was deze ac�e bovendien gekoppeld aan 

de S�ch�ng Alzheimer Onderzoek. Het bijeengebrach-

te bedrag daarvoor overtrof ieders verwach�ngen: 

�jdens de ac�e was dit al opgelopen tot meer dan 

8.500€, en uiteindelijk is het eindbedrag afgeklopt op 

10.500€. Dankjewel gulle gevers, jullie zijn het type-

voorbeeld voor het warme Vlaanderen, met het hart  

op de goede plaats. Hier wordt niet alleen de natuur 

beter van. 

Ook de behaagac�es in Kon�ch en Duffel waren een 

overdonderend succes, beide zi*en aan de top van de 

deelnemende gemeenten aan de behaagac�e die ge-

coördineerd wordt door Natuurpunt. In Duffel ston-

den we voor het eerst ook mee de planten te verde-

len, samen met de milieuraad (net als in Kon�ch trou-

wens). Uitstekend plantgoed, schi*erend plantweer, 

puik georganiseerd: zo gaan we het voortaan elk jaar 

blijven doen.  

Er waren, vooral in Kon�ch, zeer veel knotwilgpoten 

besteld voor de behaagac�e. In totaal moesten we 

meer dan 110 stammetjes leveren. Daardoor was het 

weekend vóór de behaagac�e een weekend voor ech-

te zageventen: de lange knotwilgrij aan de Hessepoel-

beek in Waarloos kreeg een stevige onderhoudsbeurt. 

Aan knotwilgpoten hadden we dit jaar dus gelukkig 

geen gebrek. Het aantal deelnemers voor deze werk-

Het behaagontvangstcomité in Duffel     -      foto: Ludo Bakkovens 
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BEHEER 

Duffelse Burgemeester op bezoek 

In maart van dit jaar organiseerde het gemeentebestuur een trefavond voor iedereen die zich inze*e als vrijwilliger 

voor een Duffelse vereniging. Interessant was het om mekaar die avond te kunnen ontmoeten: er waren nuAge 

workshops , hapjes en drankjes.  Er was ook een loterij waarbij elk lid van het college een vereniging opviste waarbij 

hij/zij enkele uren zou gaan meehelpen in de vrijwilligerswerking. 

Burgemeester Marc Van der Linden viste als eerste Natuurpunt Oude Spoorweg op en dat kwam ons natuurlijk goed 

uit: werk genoeg in onze natuurgebieden !  

Afspreken met de druk beze*e burge-

meester lukte uiteindelijk pas op zater-

dag 16 november. Het was een heel 

mis�ge ochtend maar een aantal be-

stuursleden en talrijke leden van het 

beheerteam stonden klaar met het no-

dige materiaal om er samen eens goed 

in te vliegen. 

De toegangsweg naar het Mosterdpot-

je werd genivelleerd, er kwamen 2 

nieuwe klappoortjes op het wandelpad 

en aan het enkele jaren geleden gegra-

ven moeras werd een groot deel spon-

tane opslag van els en berk verwijderd. 

Bovendien werd de prikkeldraad langs-

heen het wandelpad weggehaald met 

het oog op het planten van een afscheidingshaag later dit jaar. 

We sloten tegen de middag af met een warm soepje met brood, een biobiertje of –fruitsap en uiteraard nog een 

babbel achteraf over wat onze vereniging allemaal doet …. en zou willen doen ! 
 

Ludo 

Foto’s: Peter Geschier 
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Om te noteren op jullie nieuwe Natuurpuntkalender of  -

agenda: van vrijdag 12 september tot en met zondag 14 sep-

tember 2014 trekken we er nog eens samen op uit rich�ng 

Ardennen. 

We hebben de Ferme de Happe nabij Rochefort en Ciney 

vastgelegd en uiteraard ook Frank en Free om ons te verwen-

nen met hun kookkunsten. De Ferme de Happe is gelegen in 

het dorpje Chapois op een nog in werking zijnde boerderij en 

is slechts een 120 km rijden van hier. 

Er zijn 14 

slaapkamers 

(12 x 2 pers en 

2 x 6 pers) en badkamers, een jacuzzi in een chalet in de tuin en een 

infrarood sauna, petanquebaan, speeltuintje, en nog veel meer. In 

totaal plaats voor 36 personen en er zijn 2 kinderbedjes en –

stoelen. 

Een werkgroep zal binnen enkele weken samenkomen om het 

weekend volledig uit te werken en, zoals in de vorige edi�es, een zo 

interessant mogelijk programma uit te werken. Reserveren kan nu 

al via betaling van een voorschot van 50 euro per persoon en dit tot 

alle kamers geboekt zijn. 

Voorschot is over te schrijven op onze rekening bij Triodos bank BE65 5230 8019 2096 op naam van Natuurpunt 

Oude Spoorweg. 

Ludo 

INFO 

Afdelingsweekend 2014 

EDUCATIE 

Cursus “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.  

Verder leren we ook waarom en wanneer vogels vooral zingen en van elke behandelde soort wordt de levenswij-

ze 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 Edu-

ca�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. 

In 2014 organiseert onze afdeling 2 kortlopende basiscursussen over vogels. De cursus “Leren kijken naar vogels” 

loopt momenteel, maar vanaf 10 maart start de cursus “Vogelzang rond huis en tuin”.   

Prijs: €30 voor leden, €35 euro voor niet-leden, te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096. 

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. 
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Enthousiast bezoek op de Oude Spoorwegberm  

INFO 

Jeugdzorg Ter Elst maakt de buurt van de Mosterdpot kraaknet 

Net na de verschijningsda-

tum van vorig nummer had-

den we het genoegen de 5e 

klas van de Sint-

Michielsschool van Waar-

loos te mogen rondleiden 

op een mooi stuk van de 

Oude Spoorwegberm. 

Eerst werd er een spel 

"vleermuis en mo*en" ge-

speeld en daarna konden de 

18 leerlingen de lessen van 

juf Inge aan de prak�jk toet-

sen. Er werd ijverig ge-

speurd naar bomen, strui-

ken, paddenstoelen en bo-

demdiertjes. Na afloop kon-

den ze nog hun inzichten in 

biodiversiteit ui*esten in 

een bosmemoryspel. 
 

Volg zeker ook de link hierover naar de klasblog !  

http://klas5sintmichiel.blogspot.be/2013/10/wandeling-spoorwegberm_24.html 
 

Marleen en Peter 

Op 27 november waren er 21 enthousiaste kinderen en begeleiders die meededen aan onze eerste zwerfvuilac�e.  

Bedacht door het ecoteam 

en uitgewerkt door de vrije-

�jdsverantwoordelijke en in 

samenwerking met Natuur-

punt Oude Spoorweg werd 

het een leuke en succesvolle 

namiddag.  Rond de omge-

ving van Jeugdzorg Ter Elst 

was er geen vuiltje veilig en 

zelfs de beken bleven niet 

gespaard van een grondige 

opruimbeurt.  Met onze tan-

gen in de aanslag maakten 

we de omgeving rond Zand-

straat, kant Duffel, Mechel-

sebaan en een groot gedeel-

te van het natuurgebied de 

Mosterdpot weer wat pro-

perder. 

 

Mieken Van Driessche 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Mieken Van Driessche 

EDUCATIE 
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BEELD IN ZWART EN WIT 

Aanplan�ng Langbos : na gedane arbeid            foto: Peter Geschier 
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Met onze afdeling waren we dit jaar voor het eerst met de Behaag… Natuurlijk ac�e aanwezig in de beide gemeenten van 

ons werkingsgebied. Voor het 20ste jaar op rij organiseerde Natuurpunt deze grootscheepse campagne. Kant en klare 

streekeigen pakke*en worden aangeboden tegen democra�sche prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplan-

�ng en de betekenis ervan voor de fauna wordt benadrukt. De plantensoorten zijn inheems en bijna de hel. van de aan-

geboden planten zijn autochtoon, d.w.z. elke individuele plant is een nakomeling van planten die zich sinds hun spontane 

ves�ging na de laatste ijs�jd al�jd natuurlijk hebben verjongd of die kunstma�g vermeerderd werden met strikt lokaal 

materiaal. Een zomereik aYoms�g uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel 

inheems. 

De gemeente Kon�ch par�cipeert al jaren aan de ac�e en dit jaar was de gemeente Duffel er voor het eerst bij.  

Onze afgevaardigden kregen een guns�g advies van de Duffelse Minaraad mee en vervolgens kwam er een posi�ef ant-

woord van het nieuwe Duffelse bestuur om mee in te stappen in dit Natuurpunt-ini�a�ef. Hierdoor ging de ac�e dit jaar 

door in wel 30 gemeenten. 

Zowel in Kon�ch als in Duffel verliepen de promo�e en inschrijvingen via de gemeentelijke kanalen en werkten we op�-

maal samen met de bevoegde milieuschepenen en de gemeentelijke milieudiensten om de behaagac�e te doen slagen. 

Als toemaatje werden er dit jaar bijenhotels aangeboden en we verkochten er in Duffel en Kon�ch samen 38 stuks van.  

In Kon�ch werden 7.061 planten verkocht  en in Duffel 7.260. 

Door een totale omzet van 11.608 euro voor onze afdeling klommen we op tot plaats 2 van al de deelnemende Natuur-

puntafdelingen. Enkel de grote afdeling van Natuurpunt Antwerpen Noord haalde met 17.643 euro de topposi�e. 

We zijn dus goed gelanceerd en hopen het volgend jaar nog beter te doen met jullie hulp.  

Dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg  om deze ac�e zo succesvol te maken  ! 

 

Ludo 

Succesvolle Behaag ...  Natuurlijk  2013  ! 

AFDELINGSWERKING 

Foto: Ludo Bakkovens 
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Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alterna�e-

ve en verkeersveilige wandelroute en kunnen de lokale recrea�emogelijkheden sterk bevorderen. Zeker in Vlaanderen 

zijn ze ook van belang voor natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende natuurgebieden 

klein en sterk versnipperd. Trage wegen zijn vaak afgezoomd met natuurlijke elementen en die zorgen op hun beurt voor 

een verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter ge-

bied. Daarnaast bestaan trage wegen uit een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle wegen ne-

men hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en landschappelijke waarde in de heuvelstreek, maar ook 

bij ons herbergen trage wegen soorten die nergens anders nog terecht kunnen. 

De regio rond de gemeente Duffel is historisch gezien slecht bedeeld qua trage wegen. De weinige die er waren zijn on-

dertussen gebetonneerd of geasfalteerd en omgevormd tot een rijweg. Wellicht hee. de afwezigheid van officiële trage 

wegen te maken met de aanwezigheid van de Nete die oude voetwegen nu*eloos maakte door de natuurlijke barrière. 

Dankzij de inspanningen van onze afdeling, in goede samenwerking met gemeentebestuur, Igemo en onze nieuwe part-

ner, het regionaal landschap Rivierenland,  zullen in de loop van 2014 een aantal nieuw gecreëerde trage wegen geopend 

worden voor het brede publiek. 

In ons vorige �jdschri. kon u lezen dat wij een 6 meter brede strook naast de Bemortelloop konden aankopen, samen 

met een 20 meter brede zone naast de Goorbosbeek. Voor dit ar�kel is vooral de strook van 6 meter van belang. Doordat 

Natuurpunt deze missing-link hee. aangekocht zal je binnenkort  kunnen wandelen van de Goorboslei in Sint-Katelijne-

Waver naar de Mechelsebaan of omgekeerd.  

Van zodra de aankoop getekend, kon 

er een begin worden gemaakt aan het 

inrichten van de trage weg. In decem-

ber vorig jaar werd alvast de houtkant 

aangeplant door Natuur- en Land-

schapszorg (het sociale tewerkstel-

lingsproject van Natuurpunt). Dit werd 

voor 70% betaald door het regionaal 

landschap en voor 30% door de ge-

meente Sint-Katelijne-Waver. De 

houtkant scheidt het privé-perceel 

van het eigendom van Natuurpunt dat 

hier dus bestaat uit een nieuwe trage 

weg. De houtkant en bijhorende berm 

is uiteraard ook belangrijk als ecolo-

gische corridor. Hij bestaat uit Slee-

doorn, Meidoorn, Hondsroos, Haze-

laar en Sporkehout en zal een paradijs 

vormen voor vlinders, bijen en allerlei 

vogels die op de nectarrijke bloesems, 

bessen en noten zullen aYomen. Aan de andere kant vormt de Bemortelloop een fysieke afscheiding.  

De trage weg loopt dan, bij het schrijven van dit ar�kel, dood aan de geherprofileerde Goorbosbeek. Een houten brug 

waarvan we ondertussen de stedenbouwkundige vergunning op zak hebben zal soelaas brengen. Naar alle verwach�ng 

wordt de brug, in opdracht van Igemo, in de komende weken aangelegd. Zo zal je van de ene kant naar de andere kant 

kunnen wandelen en volop kunnen genieten van het Goorbos. De trage weg loopt er dwars doorheen. Met nog 2 andere 

bruggetjes zal je trouwens extra van het Goorbos kunnen genieten. Eens het Goorbos uit, loopt de weg verder via de ser-

re rich�ng Mechelsebaan. Je kan achter het serrecomplex ook afslaan rich�ng spoor en dan via het wandelpad in de bos-

rijke berm naast het spoor terugwandelen rich�ng Sint-Katelijne-Waver tot je aan de Goorbosbeek komt. Daar kan je te-

rug rich�ng het spoor en dan over de Fiets-o-strade linksaf naar het sta�on wandelen. Vandaar bereik je opnieuw de 

Goorboslei. Nu de gemeente Duffel ook lid is van het regionaal landschap wordt bekeken of we deze nieuwe en andere 

wandellussen in de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei niet mee in het recrea�ef netwerk Rivierenland kunnen steken. 

Veel wandelplezier en hou onze website in het oog voor de aankondiging van de officiële inwandeling ergens in de lente! 

 

Johan Asselberghs 

Een nieuwe trage weg naar en de fiets-o-strade langs de Goorbosbeekvallei 

AFDELINGSWERKING 

Foto: Peter Geschier 
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Zoals elk jaar begraasden ook deze zomer de Aubrac koeien van boer Tom de achterliggende weilanden van de Mos-

terdpot.  Begin september gingen de 4 runderen totaal onverwacht samen op stap. Om de een of andere reden bleek 

een prikkeldraadpoort geopend. Zoiets hadden we vroeger al meegemaakt, een beetje ‘risico van het vak’. 

Maar toen enkele weken later op een zaterdagoch-

tend iemand kwam aanbellen om te melden dat er 

een koe in een zwembad in de Mouriauwijk was aan-

getroffen konden we dat toch moeilijk geloven. De 

Aubracs zijn echt kuddebeesten en blijven al�jd in 

groep. We misten in de weilanden effec�ef 1 koe en 

de prikkeldraad was op een bepaalde plaats losgerukt 

van de weidepalen….  

Aan het zwembad toegekomen was de Duffelse brand-

weer met een grote ploeg al aan het werk om de koe 

van de verdrinkingsdood te redden. De hele reddings-

ac�e met hulp van een veearts duurde wel een 5-tal 

uren maar het liep goed af. De geredde koe mocht di-

rect naar de stallingen in Hove waar ze bovendien en-

kele dagen later een gezond kal^e op de wereld ze*e. 

Ludo 

INFO 

Aubrac koe neemt een frisse duik 

Foto’s: Ludo Bakkovens 
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Zondag 3 november was nog eens 

zo’n extra mooie wandeldag, dat 

hadden ruim 20 mensen goed be-

grepen. Onder de deskundige leiding 

van Johan Giglot wandelden we 

rond de AWW-bekkens 3 en 4.  

Nee, het is waar: we zagen geen uit-

zonderlijke vogels door telescoop of 

cameralens, maar we leerden weer 

heel wat bij. Over hoe een Kok-

meeuw zijn zwart kopje verliest na 

de zomer, maar er een koptelefoon-

tje bij krijgt bijvoorbeeld.  

Maar we zagen even goed massa’s 

Tafeleend, Kuifeend en Meerkoet. 

Regelma�g dook een Fuut op of on-

der, dobberde een Dodaars rond, 

vloog zelfs een enkele late Kievit 

over.  

 

Hoog over ons zoefden 

�entallen aalscholvers 

zuidwestwaarts naar 

hun slaapplaatsen. Re-

gelma�g, een �kkeltje 

verstoord, zweefde een 

Blauwe reiger van ons 

heen. 

En, dankzij een �kkeltje 

wisselvallig weer, had-

den we een uitzonderlijk 

zicht op Duffel. 

 

Peter 

AFDELINGSWERKING 

Mooie opkomst op één van de maandelijkse wandelingen 

Sinds enkele jaren organiseert onze afdeling maandelijks een wandeling, meestal op één van de AWW-bekkens 

maar ook vaak in de Mosterdpot of in de Goorbosbeekvallei. Om meer varia�e te kunnen aanbieden op het vlak 

van loca�e en op het vlak van seizoensgebonden thema’s, besloot het bestuur vanaf 2014 deze wandelingen 

slechts één keer per seizoen in te richten op een aangepaste loca�e in één van onze gebieden.   

Uiteraard zullen deze ruim op voorhand worden aangekondigd via �jdschri., website en andere media. 

Foto’s: Peter Geschier 



12 

Na heel wat voorafgaandelijke vergaderingen 

(startdatum 31 mei), is op donderdag 19 december 2013 

een nieuwe werkgroep opgericht binnen Natuurpunt.  
 

Het uitgangspunt was als volgt: 

Natuurpunt zet haar natuurgebieden en de fauna en flo-

ra graag in de verf met mooie foto’s. Hiervoor doen we 

een beroep op de vele vrijwilligers die maar al te graag 

met hun fototoestel door het groen trekken. Vanuit Na-

tuurpunt willen we onderzoeken of en hoe we vrijwilligers 

met dezelfde passie en hobby ‘natuurfotografie’ kunnen 

laten verenigen en bewegen binnen de organisa.e.  

 

De vier besproken hoofdthema’s waren: 

1) Fotografie als beweging 

2) Input Beeldenbank voor Natuurpunt 

3) Vorming en Educa�e 

4) NatuurpuntPor_olio: 

 

 

Tijdens de oprich�ngsavond werd ook de naam van de 

Werkgroep Fotografie geopenbaard: “Falcon”.  Hiermee 

wilden de oprichters uiteraard niet aangeven dat het om 

een fotoclub voor vogelspo*ers gaat, maar wensten ze 

alle (toekoms�ge) leden het scherpe oog toe van deze prach�ge vogel. 

Ondertussen is de facebookpagina (h/ps://www.facebook.com/groups/446913842072085/) druk aan het groeien! 

Het paddenoverzetseizoen komt er aan. 

INFO 

Wil je meedoen? 

Geef dan je mailadres door aan Johan Asselberghs via johan.asselberghs@skynet.be.  

Je krijgt dan een invulformulier met prak-

�sche informa�e toegestuurd en je ont-

vangt de hylanieuwsbrief die  je op de 

hoogte stelt. Er zal in staan wanneer er 

paddentrek verwacht wordt en wanneer 

extra hulp welkom is.  

Zoals je in het verslag op pagina’s 26-27 

kunt lezen is het onmogelijk om vooraf af 

te spreken wanneer de paddentrek juist 

begint. Algemeen kan worden gesteld dat 

de piekperiode ergens tussen half februa-

ri en half maart ligt, maar het kan dus 

evengoed half januari al beginnen en pas 

rond 15 april eindigen.  

Alvast hartelijk dank voor je inzet ! 

Johan 

Nieuwe werkgroep binnen Natuurpunt ! 
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We dachten dat we bij de opening van de “Babbelse Plassen”, het reten�ebekken op de Babbelkroonbeek in Kon�ch-

Kazerne, reeds gans de lokale goegemeente hadden ontmoet, maar dat bleek een enorme onderschaAng.   

Om half �en stond een groepje (te) warm geklede Natuurpunters klaar om de inhoud van een gemeentelijke vrachtwagen 

vol pakken, zakken en dozen om te toveren tot een gezellig marktpleintje rond de Lintse boskapel. Weinig verder zag je 

hun soortgenoten heksentoeren uithalen om uit een schijnbaar onuitpu*elijke ba*erij nadarhekken bruikbare fietsenstal-

lingen te fabriceren, vlaggenpalen te planten en van passende stof te voorzien of gewoonweg de wegzakgraad van de nat-

ste plantgronden te beperken in aantal cen�meter onder de laarsrand. Daar tussendoor zwalpten leveranciers en geluids-

mensen af en aan.  Wim, organiserende, trekkende en duwende kracht achter het hele “Babbelse Plassen en Langbos”-

gebeuren, keek tussendoor bedenkelijk naar alle drukte 

om die enkele poten�ële helpers die hij verwach*e. 

Klokslag 11 uur verscheen in de verte het eerste strand-

schopje annex klein ventje met bijhorende papa.  Voordat 

ook maar iemand had kunnen opperen dat we misschien 

toch nog een kwar�ertje werk in de voorbereiding zouden 

willen steken, groeide dat eerste schopje aan tot een im-

mense invasie enthousiastelingen.  Het volgende uur za-

gen de meeste begeleiders   -zo noemden we de links en 

rechts springende vrijwilligers die al die mensen van 

plantgoed, -instruc�es en -gaten probeerden te voorzien-   

amper kans om meer dan drie teugen te ademen.  Op een 

mum van �jd verdwenen de eerste 800 bomen (+ een 

reeks die verkeerd geleverd was) dan ook in de grond.  

Het officiële persmoment voorkwam net op �jd dat de 

groep gemo�veerde planters nog gauw het tweede grasland vol plan*e.  Doordat gemeentebestuur, OCMW en Natuur-

Aanplan=ng van het Langbos 

BEHEER 

Foto’s: Peter Geschier 
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punt deze ac�e samen opze*en en iedereen die wou bovendien de S�ch�ng Alzheimer Onderzoek kon steunen door 

boompjes te sponsoren, waren er nogal wat sprekers die -gelukkig behoorlijk vlot- mekaar en de omliggende wereld een 

welverdiende lof toe zwaaiden. Een glaasje cava gaf het geheel dat welverdiende extra cachet.  Na dit licht verteerbaar 

intermezzo trokken de planters naar hun 

geëigende zondagsdis en hap-slikten ook 

de meeste medewerkers links en rechts 

achter een hoekje hun boterhammetjes + 

koffiekoek-van-de-gemeente door. 

Na deze levensnoodzakelijke ac�viteit ver-

plaatste een deel van het plantgebeuren 

zich naar het lager gelegen plantvak.  Ook 

hier trok tot half 5 een ononderbroken 

stroom plantlus�gen voorbij.  Waar de lo-

kale scouts reeds in de voormiddag mee 

hun stempel op het geheel drukten, de-

monstreerden Chiro-Kokaz en Gemeen-

schapsschool de Schans in de namiddag  

allerlei ongekende overlevingstechnieken 

in een levensechte ervaringscursus 

“aanplanten van bossen op onbegaanbaar 

terrein”.  Sommigen vulden het geheel 

nadien nog verder aan met een demon-

stra�e “schoen vinden in enkelhoge smurrie”.  Beide ac�viteiten genoten ruime belangstelling van de andere aanwezigen 

en verhoogden in niet geringe mate het plezierniveau van deze onvergetelijke dag.   

Naar algoede tradi�e werd iedereen bedacht met warme chocomelk of pompoensoep om het vochtverlies door gedane 

arbeid enigszins te compenseren.  Het valt moeilijk in te scha*en hoeveel hectoliters de mensen in de drankenstand daar-

van opwarmden, uitschonken en bijmaakten.  Op basis van de kook- en schepbewegingen die Hedwig die nacht in haar 

slaap maakte, minstens genoeg om een groot deel van de aquaria in de Antwerpse Zoo te vullen ... 
 

Luc 

(meer foto’s op pagina 31) 

BEHEER 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Frank Van den Bergh 
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l e o p o l d s t r a a t  8 2   d u f f e l   0 1 5 - 3 1 4 0 4 3    

w w w . b a r t v o e t . b e 

Open: 10.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 

zaterdag: tot 16.00  zondag en maandag: gesloten 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  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, 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, fotopresenta�e, 

... Nieuwjaarsrecep�e, gezellig samenzijn en 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 (weersacankelijk)  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 

  donderdag 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 

  zaterdag 8 februari 2014  
Filmavond:  Hugo en Patricia presenteren hun reiservaringen doorheen Chili: een onderdom-

peling 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 

  zondag 9 februari 2014 Cursus: Leren kijken naar vogels: 1e prak�jkwandeling in Mosterdpot en langs AWW bekkens 

  
Afspraak om 9u aan het Mosterdpotje Einde rond 12u 

Begeleider: Johan Giglot 

Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  zondag 9 februari 2014 JNM beheerwerken in de Vuile Plas 

  

Afspraak: 10u15 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 coördi-

naten: 51.152804,4.420343) of om 10u20 in de Vuile Plas aan het einde van de asfaltweg. 

Einde voorzien om 17h.. Check www.jnm.be/antwerpen voor updates 

Meenemen: stevig schoeisel en werkkleding, goes�ng, bokes, drinken, koekjes. 

Contactpersoon: Yves Pepermans, 0494/33 72 45; yvespepermans@hotmail.com 

  zaterdag 15 februari 2014 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 

  zondag 16 februari 2014 Cursus: Leren kijken naar vogels: 2e prak�jkwandeling naar Anderstad te Lier 

  

Afspraak om 9u aan parking de Mol te Lier.  

Einde rond 12u 

Begeleider: Dirk Costrop 

Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  zaterdag 22 + zondag 23 februari ‘14 Beheerwerken in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' :  hakhoutbeheer 

  

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Het kan wel nuAg zijn om Luc of Wim vooraf te contacteren, om de 

werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken). 

Afspraak zaterdag: Beekboshoek 69 te  Kon�ch-Waarloos, zondag:  Wildemansstraat te Kon�ch-Waarloos  

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

  zondag 23 februari 2014 Inventarisa=e van de voorjaarsflora van Babbelkroonbos 

  

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 

nuAg om mee te brengen. 

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

  donderdag 6 maart 2014 
Lezing Oog in oog met wilde bijen. Joeri Cortens vertelt je alles wat je hierover wilt weten. 

In samenwerking met de Duffelse milieuraad 

  
Vanaf 20u in de Beethovenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel.  

Einde omstreeks 22u30 

Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  zaterdag 8 maart 2014 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 

  maandag 10 maart 2014 Cursus: Vogelgeluiden voor beginners: 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, te storten op rekeningnummer BE65 5230 80192096 van Natuurpunt 

Oude Spoorweg met vermelding "Vogelzang" en in voorkomend geval je lidnummer 

Lesgever: Koen Leysen. 

Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  zaterdag 15 maart 2014 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 al�jd) 

Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76 

  maandag 17 maart 2014 Cursus: Vogelgeluiden voor beginners: 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 

  zondag 23 maart 2014 Cursus: Vogelgeluiden voor beginners: 1e prak�jkwandeling 

  

Afspraak om 7u aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT)  

Einde rond 10u 

Begeleider: Dirk Costrop 

Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  maandag 24 maart 2014 Cursus: Vogelgeluiden voor beginners: 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 

  zondag 30 maart 2014 Cursus: Vogelgeluiden voor beginners: 2e prak�jkwandeling 

  

Afspraak om 7u aan parking De Mol te Lier.  

Einde rond 10u 

Begeleider: Johan Giglot 

Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  zondag 30 maart 2014  
Natuurwandeling door Mosterdpot en Goorbos thema amfibieënwandeling en poelenin-

ventarisa�e 

  
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 12 april 2014 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 

  zondag 13 april 2014 Bezoek aan de Biesbosch in Nederland: Een ganse dag heerlijk vogels kijken 

  

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! 

Het defini�ef programma wordt eind januari opgemaakt: volg de info op onze website. 

Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04 
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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, aqua-

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

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

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

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

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

en BBQ +apart zonneterras. 

Eindschoonmaak en alle kosten inbegrepen in 

de huurprijs. Inlich�ngen  en  boekingen:  Johan  

Hauquier  015/32 19 72  of   een  mail  sturen  

naar  johan@hauquier.be 
 

Natuurpuntleden 10% kor=ng! 
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Kleine historiek 

Toen, zowat 7 jaar geleden, de plannen bekend werden voor de rech*rekking van de spoorlijn Antwerpen-Brussel is 

Natuurpunt met spoorbeheerder Infrabel aan de tafel gaan zi*en om te zien welke natuurcompensa�e realis�sch 

was. Door de rech*rekking kromp ons natuurgebied De Mosterdpot immers met zo’n 4.000 vierkante meter. Een 

waardevol moeras en elzenbroek samen met enkele 100-jarige eiken moesten er helaas aan geloven.  

Kort samengevat werd de natuurcompensa�e als volgt uitgewerkt. 

1. De voor de natuur waardevol-

le bos- en moerasstrook, goed voor 

10.000 vierkante meter, naast het 

spoor tussen Mechelsebaan en 

Goorbosbeek is geruild  ter compen-

sa�e van de 4.000 vierkante meter 

ingenomen grond. 

2. Het moeras werd gecompen-

seerd door één grotere waterpar�j 

ter plaatse en 2 nieuwe poelen ver-

spreid in de Mosterdpot-

Goorbosbeekvallei. 

3. Een nieuwe houtkant werd 

aangeplant naast het bestaande bos 

van de Mosterdpot. 

4. De oppervlakte gerooid bos 

moest in dubbele oppervlakte ge-

compenseerd worden aan de ande-

re kant van het spoor.  

Dit ar�kel gaat over de realisa�e van punt 4. De aannemer aangesteld door Infrabel zou het hele bos aanplanten en 

Natuurpunt mocht de sa-

menstelling van het bos 

mee bepalen. Na de ge-

meenteraadsverkiezingen 

gingen we eens polsen bij 

de nieuwe bestuursploeg 

of we deze bosaanplant 

samen met de Duffelse 

scholen, verenigingen en 

zelfs burgers konden aan-

planten. De nieuwe sche-

pen van leefmilieu Nora 

Bertels vond dit een zeer 

goed voorstel. Na intense 

weken van overleg met 

Infrabel en voorbereiding 

was de ac�e “17.000 bo-

men een boom voor elke 

Duffelaar een warm ge-

baar” een feit. 
 

De ac=e 

Vrijdag 29 november 

Eindelijk was het dan zover. De plantgaten waren de dagen ervoor gemaakt door de aannemer van Infrabel. De eer-

der voorspelde winterse aanval was gelukkig totaal van de weerkaarten verdwenen, maar in ruil zou het wel de hele 

Grootste Duffelse boomplantac=e ooit was een succes! 

BEHEER 

Foto’s: Ludo Bakkovens 
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vrijdag gaan regenen en waaien. Om 8.00 uur ’s morgens was iedereen verzameld aan de Kievitslaan en van regen en 

wind was geen sprake. De grootste plantdag in de Duffelse geschiedenis kon beginnen. Om 9u30 zouden de eerste 15 

leerlingen komen als opwarmertje. Iets voor 

negen merkten we een hele horde leerlingen 

uit Duffel-West. Dat waren duidelijk geen 15 

leerlingen maar minstens 100 kinderen. Even-

tjes sloeg er paniek toe in het vrijwilligers-

team, maar omdat paniek een slechte raadge-

ver is, was snel handelen een beter idee. Er 

was duidelijk een misverstand ontstaan, want 

de 115 leerlingen van ‘t Kompas die op het 

eind van de dag om 15u30 op het schema 

geprogrammeerd waren, stonden er nu al. 

Terugsturen was uiteraard geen op�e, dus 

verdeelden we ze snel in groepjes. Een aantal 

kregen al de uitleg mee hoe bomen te plan-

ten, terwijl andere druk hun naamlabeltjes 

van BOS+ beschreven. Even later kon ieder-

een aan de slag. De andere scholen volgden al 

gauw en na een drukke voormiddag waarbij iets meer dan 400 leerlingen hun boompjes plan*en, was er een korte mid-

dagpauze voor alle vrijwilligers. De warme soep en de broodjes die de gemeente voorzien had, smaakten erg. De wind 

begon wat aan te trekken en de wolken werden s�laan dreigender, maar ook de 300 leerlingen in de namiddag hielden 

het, op een spatje regen na, droog. Het evenement kreeg ook persaandacht, zelfs van de regionale televisie RTV. Om 15u 

plan*e de laatste school haar boompjes. Het bos was al duidelijk zichtbaar en onze vrijwilligers controleerden plantje 

voor plantje op plantkwaliteit. De weergoden waren ons echt heel guns�g gezind, want het voorspelde ac�ef front had 

vertraging opgelopen. Bij het invallen van 

de duisternis viel de regen en zelfs hagel 

met bakken uit de hemel: samen met de 

krach�ge rukwinden kon je dit echt wel 

hondenweer noemen. 

Zondag 1 december 

Op zondag 1 december 2013 stond op-

nieuw een hele ploeg klaar. Grijs en mie-

zerig was voorspeld, maar het klaarde 

volledig op en we kregen de hele dag zon. 

OXFAM had zijn drankenstand met Fair-

trade producten recht gezet en verdeelde 

de door de gemeente gra�s aangeboden 

soep. Onze Natuurpuntstand met winkel 

stond er ook. BOS+ verdeelde nu het 

plantgoed. Om 11 uur daagden de eerste 

planters op in een stralend winterzonne-

tje. Naar schaAng 800 mensen kwamen 

hun boompjes aanplanten, waaronder de 

burgemeester en schepenen. Ook de Duffelse jeugdverenigingen waren goed vertegenwoordigd. Het was een leuk eve-

nement onder een stralend decemberzonnetje. Het gemeentebestuur had ook de nodige anima�e voorzien. Wie met de 

fiets kwam kreeg een gra�s smeerbeurt van zijn keAng en het trio ENKK, een muziekgroepje met een serieuze hoek af, 

zorgde voor ambiance voor groot en klein. 

De plantac�e gebeurde in voortreffelijke samenwerking met Infrabel, het gemeentebestuur, de Duffelse milieuraad, de 

Duffelse scholen en jeugdbewegingen, OXFAM en BOS+. Onze afdeling wil alle vrijwilligers, samenwerkende partners en 

natuurlijk alle enthousiaste planters bedanken voor het welslagen van dit prach�ge evenement.  

En vanaf de pas geopende fiets-o-strade kan iedereen de evolu�e van dit Duffelse bos van dichtbij meemaken ! 
 

Johan Asselberghs 

(meer foto’s op pagina 32) 

BEHEER 

Foto’s: Ludo Bakkovens 



21 

Natuurpuntafdelingen staan vaak voor grote uitdagingen. Bepaalde ac�viteiten en face*en van onze vereniging 

vereisen voldoende mensen, of mensen met de juiste ervaringen of kennis. Daarom organiseert Natuurpunt in de 

loop van het jaar 2 kadervormingen . 
 

1. Vrijwilligerswerk 

Als jouw afdeling uit zijn voegen barst zodat die vaak mooie kansen moet laten schieten wegens een gebrek aan 

vrijwilligers, moet een strategie worden gevonden om dit aan te pakken. De kadervorming gaat dieper in op deze 

problema�ek en tracht een antwoord te bieden op maat van de afdeling. 

Inhoud 

•Mo�va�e om aan vrijwilligerswerk te doen 

•Analyse van de eigen afdelingswerking 

•Tips & tricks voor het behouden van vrijwilligers 

•Tips en tricks voor het rekruteren van nieuwe vrijwilligers 
 

Gaat door op: 

7 en 21 mei 2014 van 19u30 tot 22u30 

 

2. Communica=e 

Om communica�e kunnen we niet meer heen. De uitbouw van een boeiend afdelings�jdschri., het up-to-date 

houden van de afdelingswebsite en dagelijks ac�ef zijn op Facebook. Het is uiterst belangrijk voor de uitbouw van 

een stevig draagvlak, maar het blij. een grote uitdaging voor elke vereniging.  

Inhoud 

•Draagvlak en betrokkenheid : wat en wie is ons draagvlak, hoe kunnen we dit draagvlak versterken . 

•Het belang van een goede perswerking: een goed persbericht: inhoud en vormgeving , de organisa�e van een 

persmoment   

•Inhoudelijk en vormelijk versterken van communica�emiddelen: afdelings�jdschri., digitale nieuwsbrief, druk-

werk: folders, affiches, uitnodigingen 

•Nieuwe sociale media: Facebook  
 

Gaat door op: 

15 en 22 oktober 2014 van 19u30 tot 22u30 
 

Geïnteresseerden die zich rond deze thema’s voor de afdeling willen inze*en zijn daarop van harte welkom. 
 

De vormingen hebben plaats in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel. Het afdelingshuisje ligt achter het 

terrein van PVT Schorshaegen (waarvan je de parking kunt gebruiken). 
 

Inschrijven kan via mail natuur.oudespoorweg@telenet.be. Meer info kan je verkrijgen bij Marleen Van Puyvelde 

marleenvanpuyvelde@telenet.be, gsm 0486/41.36.58.  
 

De deelname is gra�s. 

 

De lessen worden gegeven door Sara Schroé van Natuurpunt Beweging & Educa�e. 

Vorming rond vrijwilligerswerk en communica=e 

EDUCATIE 

Ontmoe=ngsdag ANKONA 2014 

Zaterdag 8 februari 2014 hee. de zeven�ende edi�e van de ANKONA-ontmoe�ngsdag plaats. 

Blokkeer deze datum alvast in je agenda! Deze edi�e staat in het teken van “Van het monitoren 

met e-DNA overgaan tot soortenbescherming” en wordt samen met het UA-departement Biologie georganiseerd. 

De ANKONA-ontmoe�ngsdag is de jaarlijkse samenkomst van verenigingen en vrijwilligers die ac�ef zijn rond na-

tuurstudie in de provincie Antwerpen. 

Je kunt er deelnemen aan prak�sche workshops, lezingen volgen, informa�e- en boekenstands van (natuur-)

verenigingen bezoeken, ... Iedereen die zich nauw betrokken voelt bij de natuur en op de hoogte wil blijven van 

recente natuurstudies in de provincie Antwerpen kan gra�s deelnemen aan deze ontmoe�ngsdag. 

Je kunt gra�s deelnemen. Inschrijven kan nog tot 1 februari 2014 via het elektronische inschrijvingsformulier  op 

de website www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap/koepel_voor_natuurst/ 
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Geef jouw mening over de natuur ! 

Wat is jouw mening over natuur dicht bij huis? Wat denk jij over de bescherming van bedreigde diersoorten, wilde 

natuur en mooie landschappen?  Dat wil Natuurpunt te weten komen met de Grote Natuurenquête. Met de resul-

taten stappen we naar de Vlaamse poli�ci en gaan we op 29 maart 2014 in debat met de kopstukken van alle par�j-

en. Met de wijziging van het nieuwe natuurdecreet focust Vlaanderen op de gebieden die door Europa beschermd 

worden. De gebieden die daarbuiten vallen, zowat 90% van de oppervlakte van Vlaanderen, zouden nog amper 

middelen krijgen. Mocht dit scenario plaatsvinden, is dit een grote ramp voor de verdere ontwikkeling van de na-

tuur in onze regio. Europese topnatuur is er in de gemeenten Duffel en Kon�ch nauwelijks. Kleine pareltjes met 

Vlaamse topnatuur zoals de Babbelbeekse Beemden, het Langbos, de Oude Spoorwegberm, enz …met bijzondere 

soorten zoals Zomerklokje, Dalkruid, Knolsteenbreek, des te meer.  Hebben deze pareltjes dan geen recht op enige 

bescherming en middelen voor de ontwikkeling van natuur? 

Met de verkiezingen die er in sneltreinvaart aan komen, kunnen Duffelaars en Kon�chnaars duidelijk maken dat 

ook topnatuur dichtbij huis steun verdient en dat de volgende Vlaamse regering hieraan zeker de nodige aandacht 

en middelen moet besteden. 

Je kan de enquête invullen �jdens onze lokale algemene vergadering, via de link op onze afdelingswebsite of beter: 

vandaag nog op www.natuurpunt.be/enquete 

De thema’s van de bevraging in de enquête zijn gebaseerd op ons memorandum voor de Vlaamse verkiezingen. 

Daarin zijn onze vier topprioriteiten voor natuur vastgelegd: 

1.   Natuur voor iedereen – Alle Vlamingen kunnen op pad in een natuurgebied op minder dan twee kilometer van 

hun deur. 

2.   Natuurgebieden en soorten - Elk jaar groeit de oppervlakte natuur onder effec�ef beheer met minstens 3.000 

hectare. 

3.   Natuur en landschap – Vlaanderen stopt de uitdijende verstening van het landschap en roept een halt toe aan 

de verharding.  

4.   Natuur als klimaatbuffer – Door het SIGMA-plan en het rivierherstel in de Maasvallei en de Leie uit te voeren 

bouwt Vlaanderen aan nieuwe natuur en beschermt ze huizen en bedrijven tegen overstromingen. 
 

Het volledige memorandum kunt u vinden op: www.natuurpunt.be/verkiezingen 

  

 

 

Geef je mening via de enquête en maak kans op een overnach�ng 

in Les Cabanes de Marie, een prach�ge boomhut op 30 minuten 

van Brussel. 
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De                Krant                                                   

                  Editie 8 

 

Leuk gefeest met kerstmis en nieuwjaar? Jaja, het is volop winter! Enkel … waar is de winter 

nu? Geen zorg, de �jd van sneeuw en ijs komt er spoedig aan, dat voorspellen wij ! Om alvast 

wat in de sfeer te komen, hebben we een echte winteredi�e van de Bosbiekeskrant opgemaakt. 

Klaar? Brrrrrrrrrrrr. 

   BOSBIEKESKRANT 

 

??? wie heeN zich hier in de sneeuw verstopt???  
 

(zoek me op de volgende bladzijde)  

Wist je dat: 

 

° Sneeuwvlokjes mini-kunstwerkjes zijn?  

Alhoewel: “mini”? De grootste sneeuw-

vlok ooit was 38 cm! 

° Vogels in de winter ook veel dorst hebben? Zet op 

je voederplankje ook een klein bakje met water! 

° Er in Zweden een hotel bestaat dat volledig uit ijs 

bestaat? Waar je dus in een eigen ijsbed kan slapen 

en dat in de zomer helemaal wegsmelt? (zoek eens 

op: “ijshotel”) 

° Een ijsje ook in de winter heel lekker kan zijn? 

Liefst met warme krieken en veel slagroom! 

° Sneeuw niet wit is, maar ook doorschijnend, als 

ijs? Het is een soort prisma die het 

licht weerspiegelt en daarom lijkt het 

wit. 

Kleuren maar ! 
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Verwen je mama of papa eens met een lekker warme wintergrog!  

Heerlijk na een lange werkdag. 

 

Wintergrog (2 personen) 

 

1 sinaasappel – 1 citroen 

250ml water – 1 theezakje – scheut rum – 2 el honing 

 

Maak 2 bekers thee en doe in elke beker 1 el honing. 

Roer goed, terwijl je een scheut rum toevoegt.  

Verdeel het sap van de citroen en de sinaasappel over de bekers. 

 TOT VOLGENDE KWAAK !!! 

Knip de stukjes uit en puzzelen maar ! 

Tekst + samenstelling:  Johan Giglot 

   BOSBIEKESKRANT 
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BELEID 

De BBC, en daar bedoelen we niet de alom bekende Britse televisie mee, maar wel een nieuw begrip in het nieuwe ge-

meentedecreet, namelijk de beheers- en beleidscyclus of, in mensentaal, het meerjarenplan. Deze BBC omvat een lange-

termijnvisie van doelstellingen met daaraan gekoppeld de financiële middelen die voor de ac�es nodig zijn. Daarbij is het 

uiteraard heel belangrijk dat het budget in evenwicht is. 

In het kader van haar BBC deed de gemeente Duffel bij haar adviesraden een uitgebreide be-

vraging. Via de milieuraad gaf Natuurpunt heel wat input, maar we beslisten ook als afdeling 

een eigen advies te formuleren. Voor zij die het zich nog herinneren: voor de laatste gemeen-

teraadsverkiezingen hadden we een eigen verkiezingsmemorandum “20 ac�es voor meer en 

betere Duffelse natuur” geschreven. Het leek ons het ideale moment om de BBC af te toet-

sen met de punten in ons memorandum. 
 

Op 27 december 2013 kregen we antwoord van het gemeentebestuur op onze geformuleer-

de adviezen en sugges�es. In het meerjarenplan vonden we heel wat zaken terug waarvan 

we de belangrijkste even opsommen. Zo zal de bestuursploeg inze*en op een betere mobiliteit in Duffel volgens het 

STOP-principe (voorrang voor stappers, trappers, openbaar vervoer en -als laatste- personenvervoer).  Ze zal investeren 

in een nieuwe mobiliteitsstudie met als doel het verbeteren van de verkeerssitua�e aan het gemeentehuis naar aanlei-

ding van de noodzakelijke verhoging van de bestaande Netebrug. Vooral de veiligheid en de omgevingswerken zullen 

daarbij aandachtspunten zijn. Ook een autoluwer centrum staat in de BBC. Wij denken dat het gemeentebestuur daar-

mee de juiste keuzes maakt op vlak van mobiliteit. Ook al wordt het ringtracé doorheen het Mouriaubos juridisch niet 

geschrapt, er wordt de komende 5 jaar niet aan verder gewerkt. De brief van antwoord beves�gt deze stelling, onze sug-

ges�e om het compensa�ebos ook als bos te bestemmen wordt doorgegeven aan de betrokken dienst. Verder deelt de 

gemeente ook mee dat ons voorstel tot herinrich�ng van het kruispunt aan het gemeentehuis mee zal bekeken worden 

wanneer de herziening van het kruispunt aan bod komt. 
 

Of ons biodiversiteitscharter zal onderschreven worden en of er structurele steun komt via een subsidiereglement aan-

koop van natuurgebieden, was niet meteen duidelijk in de BBC. In het schrijven van de gemeente wordt benadrukt dat 

door de strakke budge*aire marge er moeilijk elk jaar 10.000 euro kan voorzien worden (een budget dat in het verleden 

voorzien was maar nooit is gebruikt), maar men benadrukt wel dat, mocht er zich een opportuniteit voordoen, er al�jd 

mogelijkheid is tot budgetwijziging. Wat het ondertekenen van het biodiversiteitscharter betre., zal het gemeentebe-

stuur in 2014 dit inhoudelijk en naar haalbaarheid bekijken. Het was wel al duidelijk dat het nieuwe bestuur het bermbe-

heer wil verbeteren door de aankoop van een eigen maaimachine met afzuigsysteem waardoor afvoer overal mogelijk 

zal zijn en flexibeler data zullen kunnen ingepland worden. De gemeente stree. naar een nulgebruik van pes�ciden in 

2015. Omdat Duffel nu ook bij het regionaal landschap aangesloten is, kunnen er ook heel wat natuur- en landschapspro-

jecten uitgewerkt worden buiten de natuurgebieden, zoals het natuurlijker maken van de speelpleinen. 
 

We stellen geregeld vast dat vele Duffelaars onze eigen natuurgebieden nog niet (voldoende) kennen. We hebben de 

gemeente dan ook gevraagd onze natuurgebieden beter bekend te maken bij de Duffelaars. We stelden voor onze na-

tuurgebieden mee op te nemen in de onthaalmap voor nieuwe bewoners, ze bekend te maken via de gemeentelijke 

website en bewegwijzering te plaatsen naar de ingangen van onze natuurgebieden. In het antwoord van het gemeente-

bestuur lezen we de belo.e om hier, samen met de milieuraad, de komende jaren ac�es te ondernemen . 
 

Het gemeentebestuur zal �jdens deze legislatuur het ontwerp RUP open ruimten Duffel West finaliseren. Dit RUP kan 

onze bestaande projectzone Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm juridisch herbestemmen als natuurgebied, 

belangrijk voor hun toekomst. In hun antwoord hierop deelt het gemeentebestuur mee dat ze hierover geen belo.es 

kunnen maken, maar dat via de GECORO het punt aangebracht kan worden.  

Tot slot wil dit bestuur een bijkomend bos aanplanten in de Straatjesbossen, maar ook elders, als de mogelijkheden zich 

voordoen.  
 

Meer informa�e over de Duffelse BBC op www.duffel.be of www.natuurpunt.be/oudespoorweg onder beleid (hier vindt u 

onze brief en het volledig antwoord dat we kregen). 
 

We willen alvast het gemeentebestuur danken voor hun openheid en duidelijke antwoorden. 
 

 

Johan Asselberghs 

Wat met de natuur in de Beheers- en Beleidscyclus van Duffel ? 
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STUDIE 

Al van in 1991 doe ik aan paddenoverzetac�es, maar een jaar zoals in 2013 heb ik in al die jaren nog nooit meege-

maakt. Na een harde winterse februarimaand met sneeuw en heel wat vorst begon begin maart anders veelbelo-

vend. Op 3 maart kroop het kwik in dubbele cijfers naar +12°C overdag. Regen ontbrak voorlopig, want we kregen 

met een zuidenwindje en de aanwezigheid van een krach�g hogedrukgebied volop zon overdag met koele avonden 

en nachten. Mede dankzij dat zuidenwindje begonnen s�laan ook de avonden minder koel te worden en werd de 

kans op paddentrek geleidelijk groter.  

Toen we op 5 maart overdag onder een wolkeloze hemel bijna met de 20 graden flir*en, moesten de eerste pad-

den wel aanwezig zijn. Bij het vallen van de duisternis was het nog zo’n 13 graden, al ging het kwik pijlsnel naar be-

neden: een half uur later waren de dubbele cijfers al verdwenen. Die avond werd besloten toch een controleritje te 

maken, want op andere plaatsen waren de eerste trekkers al gesignaleerd de avond ervoor en ja hoor: ook op het 

Senthout werden de eerste 2 mannetjes pad geregistreerd. De paddentrek was begonnen, precies op �jd. De dag 

erna op 6 maart was 20 graden te hoog gegrepen, maar met een meer dan acceptabele 17 graden overdag moch-

ten we ook deze avond opnieuw een zeer bescheiden paddentrek verwachten. Er was trouwens iets veranderd: de 

helderblauwe hemel had plaatsgemaakt voor een versluierde zon. ’s Avonds resulteerde dit in meer bewolkt weer, 

weliswaar droog en zo’n 10 graden. Het werd een avond met wat paddentrek, ook de eerste kleine watersalaman-

der werd genoteerd. Dan zag 7 maart er veel beter uit. Vanuit het zuidwesten kwam een opdringerig regenfront 

aanze*en en ‘s avonds regende het ook. De paddentrek brak in alle hevigheid los, op zowel  7 en 8 maart kregen 

we ineens meer dan 150 dieren te zien. Alle soorten waren aanwezig, zelfs de warmteminnende groene kikkers.  

Minder posi�ef waren de tendensen die zich op de weer-

kaarten aan het ontwikkelen waren. Achter de depressie 

zat een omvangrijk arc�sche hoge drukzone die ons wel 

eens een serieuze winterprik zou kunnen bezorgen. Dat 

dit hoge drukgebied ons meer dan een winterprik ging 

bezorgen wist toen nog niemand, maar dat Koning Win-

ter zou heersen, herinneren we ons allemaal wel. 7 en 8 

maart waren dan ook meteen de piekavonden van de 

paddentrek 2013 met respec�evelijk 132 en 185 dieren, 

een zwak resultaat. Een primeur op onze paddentrek 

�jdens de drukste avond was wel het bezoek van sche-

pen voor leefmilieu Nora Bertels. En het was niet zomaar 

een beleefdheidsbezoekje: Nora is meer dan een uur 

ac�ef komen mee rapen.  

Terwijl het bij ons volop paddentrek was, was het in het  

Noorden van Nederland al volop wit en aan het vriezen. 

Van paddentrek was er daar absoluut geen sprake meer. 

Op 9 maart stroomde de koude lucht langzaam verder 

naar het zuiden: die avond regende het pijpenstelen bij 5 

graden, terwijl nog geen 100 km noordelijker het onder-

tussen ook al goed wit lag. 6 dappere padden en 1 brui-

ne kikker vonden het blijkbaar nog net warm genoeg om 

de oversteek te wagen, maar daar bleef het bij. Na een 

half uur onverricht rondtoeren, gingen we naar huis. Lo-

gisch ook want het kwik lag ondertussen maar op 3 gra-

den met nog steeds regen. Uiteindelijk is rond 7 uur ’s morgens ook in Duffel het zogenaamde omslagpunt overge-

trokken, waarbij de regen overging in sneeuw die prompt bleef liggen: al gauw lag er 5 cm. Een week aan een stuk 

was het al sneeuw en ijs wat de klok sloeg: geen paddentrek dus. 

Vanaf 17 maart zou een warmtefront de kou verdrijven dankzij een Groenlandse depressie die zich zuidwaarts be-

woog. De scherpste kantjes gingen van de winter, maar vanuit die hoek mag het dan wel wat dooien, je moet nu 

ook niet meteen super zacht weer verwachten. Volgens de meeste pluimverwach�ngen konden we op 21 maart 

overdag in de dubbele cijfers belanden, maar het weer zou helemaal anders uitdraaien. We belandden in een nooit 

geziene winterse koudegolf met als dieptepunt een -3°C graden overdag op 25 maart. Aanstoker van dit alles: lucht 

die haar oorsprong kende in Nova Zembla (een eilandengroep in de Noordelijke ijszee) die ons land bereikte. Dit 

weertype zou de paddentrek nog lang aan de keAng houden: het vroor en het kraakte en een heuse koudegolf 

Verslag Paddenoverzetac=e 2013 

Foto’s: Eef Hellemans 
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STUDIE 

teisterde onze streken tot 30 maart. Ook daarna bleef het te koud voor de �jd van het jaar. Uiteraard kwam de 

vraag: wanneer begint de paddentrek terug? Mijn antwoord: zolang het zo koud blij., zal er geen paddentrek zijn. 

Enkele anderen dachten dat de paddentrek niet meer op gang zou komen. De theorie: de dieren zouden het paren 

dit jaar overslaan. Uiteindelijk kroop het kwik langzaam uit een heel diep dal, maar nog al�jd met overwegend 

noordelijke of oostelijke winden.  

Op  9 april zou een zwakke regenzone ons aandoen bij amper 6°C graden. Er was niks te zien of toch: exact 3 pad-

den werden gevonden. De wat mildere lucht (nog al�jd vanuit het noorden) liet het kwik s�laan wat oplopen naar 

10 graden overdag en met 6 graden ’s avonds moest het lukken nog wat dieren naar buiten te lokken. Die avond 

leverde 55 dieren op en toen ging het erg snel. De wind zocht eindelijk de zuidhoek op en met lucht rechtstreeks 

vanuit de Middellandse zee kwamen we op wat meer normale temperaturen. Samen met deze thermische opflak-

kering kwam ook de trek terug op gang. Maar meer dan 120 dieren op 11 april haalden we niet meer. We koester-

den (tegen beter weten in) de hoop dat de grote bende nog zou komen, maar zelfs toen het 15 graden was en ‘s 

avonds regende, trok er nog nauwelijks een amfibie over. Op 20 april was het duidelijk: het was 18 graden maar de 

paddentrek kwam niet meer op gang. We zullen het dus met dit karig resultaat moeten doen in 2013. De padden-

trek was gedaan nog voor hij goed begonnen was! Waar zijn al die dieren die we jaren geleden registreerden en 

overze*en naar toe? We kregen wel  regelma�g melding van trek overdag, maar zo’n massa dieren kan dat toch  

niet hebben betekend. 

Ook uit poelenonderzoek bleek dat het geen goed jaar was qua voortplan�ng. We bleven met nog tal van andere 

vragen zi*en. Wat gebeurde met de diertjes die voor de koudegolf al in de poelen zaten: verdronken? Tijdig aan 

land gegaan? Terug in winterslaap? De poelen waren volledig dichtgevroren dus …  

Allemaal raadsels waarop ik geen antwoord weet: er werd ook vastgevroren kikkerdril binnengebracht uit een tuin-

vijvertje en geloof het of niet, maar hieruit zijn dikkoppen gekomen (niet veel maar toch). Dat de late Nova Zem-

blaanse winter slachtoffers hee. gemaakt is zeker, maar uit de dikkopontwikkeling uit een blok ijs, blijkt toch dat de 

natuur veerkrach�g is. De komende jaren zullen we zien of de dalende trend zal ophouden. Eén ding is zeker: indien 

wij niet jaarlijks aanwezig zouden zijn op paddenpatrouille, zou het aantal verkeersslachtoffers bij onze amfibieën 

nog drama�scher zijn en kunnen ze late winters als deze van 2013 wellicht niet meer overleven. 

Uiteindelijk werden er 838 dieren geregistreerd in 2013. Ter vergelijking: in topjaar 2006 werden er maar liefst 

2.599 dieren geregistreerd, waarvan er 977 op één avond werden gevonden. Het ene jaar is duidelijk het andere 

niet. Toch reken ik opnieuw op jullie hulp om dit jaar weer een handje te komen meehelpen … wie weet al over en-

kele weken. Op het ogenblik dat ik dit ar�kel schrijf is er van enige winter in de verste verte geen sprake, maar sinds 

de lente van 2013 weten we dat het venijn in de (winterse) staart kan zi*en.  
 

Johan Asselberghs 
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1 & 2 februari 2014 nodigt Natuurpunt je uit om de vogels in je tuin te 

tellen �jdens Het Grote Vogelweekend. Om zo veel mogelijk vogels te 

kunnen tellen, bereid je je tuin best nu al voor. Strooi vogelvoer, hang vet-

bollen op en leer de kuifmees te onderscheiden van de distelvink.  

Schrijf nu al in voor Het Grote Vogelweekend en profiteer van 15% kor�ng 

in de Natuurpunt Webshop!  

www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/voorinschrijving-het-grote-vogelweekend-_3330.aspx 

Het Grote Vogelweekend: schrijf nu al in & maak je tuin klaar ! 

INFO 

Donderdag 6 maart 2014 om 20u 

Bibliotheek Duffel - Beethovenzaal 

O.L. Vrouwlaan 1 - 2570  Duffel 

Joeri Cortens, natuureduca�ef medewerker 

van Natuurpunt en bekend van “Wild van Die-

ren”, gee. een boeiende lezing over de wilde 

bijen, hun belang voor de mens en hun bedrei-

gingen. Je komt ook te weten hoe je hen in je 

eigen tuin kunt verwelkomen.  

Deelname is gra�s 

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! 

De Milieuraad Duffel organiseert een open milieuraad met als thema: 

Oog in oog met wilde bijen - Wat betekent de wilde bij voor ons? 

Foto: Luc De Naegel 
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Reisfilm ten voordele van het Reservatenfonds 
 

Het wordt een mooie tradi�e: voor het vierde jaar op rij vertonen Patricia en Hugo een boeiende en fraai 

gemonteerde film over hun reizen. Deze keer gaat het over: 

Noord-Chili 

Atacama & Al=plano 

Noord-Chili maakt een diepe indruk door het onmetelijke gevoel van ruimte en de buitengewone kleurscha-

keringen van zoutmeren en vulkanen in de droogste woes.jn ter wereld. 

San Pedro de Atacama is onze eerste halte. We bezoeken oude Spaanse koloniale kerkjes, bizarre geolo-

gische forma.es, zoutlagunen met unieke kleuren, surrealis.sche Al.plano-meren en El Ta.o, het hoogst 

gelegen geiserveld ter wereld. De kust van de S.lle Oceaan is één der rijkste marine ecosystemen ter we-

reld. De weg van Arica naar het Na.onaal Park van Lauca is één der mooiste ter wereld. In een paar uur .jd 

s.jgt de weg van zeeniveau tot 4800 m en worden diverse klimaatzones doorlopen, met hun bijhorende 

plantengroei en dierenwereld. 
 

De film wordt vertoond op zaterdag 8 februari om 20 u in de bibliotheek van Duffel (Beethovenzaal). 

Er wordt een kleine bijdrage van €2 per persoon gevraagd ten voordele van het Reservatenfonds. 

Kom kinderen: de moestuin in ! 
 

Op ini�a�ef van een Kon�chenaar en Velt 

(Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), 

wordt een lessenreeks tuinieren voor beginners in-

gericht. 

Er staan 8 vierkante meterbakken klaar waarin je 

kan tuinieren, vanaf het voorbereiden van de grond, 

het zaaien, verplanten, het verzorgen van de plan-

ten … tot het oogsten. 

Per bak zien we graag een ploegje van 1 jongere 

(vanaf 8 jaar) samen met 1 ouder. Van de deelne-

mers wordt verwacht dat ze thuis willen tuinieren 

(in po*en of bakken) en dat ze alles wat ze leren 

ook daadwerkelijk thuis nadoen. 

Het aantal deelnemende duo’s is beperkt tot 8. De 

deelnameprijs voor de ganse reeks is 25€ per duo. 

Hiervoor ontvang je het Velt boekje “ecologisch tuinieren voor beginners”, eventuele kopies, een drankje, zaden, 

plantjes en heel veel �ps. 

De eerste vergadering gaat door zaterdag 22 februari om 10u. Daarna volgen er nog minstens 4 zaterdagen 

(ongeveer 1 per maand).  Deze lessen gaan door te Kon�ch. Bijkomende info en inschrijven kan via mail naar:  

info.netevallei@velt.be of tel. 03/454.07.34. 
 

Jean-Pierre Engelmann 

INFO 
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AFDELINGSINFO 

Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden. 

Dirk Costrop  

Voorzi/er,  

verantw. uitgever en redac.e afdelings.jdschriI, promo.e, zoog-

dieren en vleermuizen, voorzi/er Minaraad Duffel. 

Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel 

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

dirk.costrop@telenet.be 
 

Johan Asselberghs  

Ondervoorzi/er,  

verantw. beleid, amfibieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en 

GNOP-commissie Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland 

Bloemenstraat 51, 2570 Duffel 

015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07 

johan.asselberghs@skynet.be 
 

Lutgarde Van Driessche  

Secretaris,  

conservator Mosterdpot, paddenstoelen, ongewervelden,  

lid 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 Minaraad Duffel, 

bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland. 

Zandstraat 15, 2570 Duffel 

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

ludo.bakkovens@telenet.be 
 

Wim Annaert  

Conservator Oude Spoorwegberm,  

Mon_ortstraat 75, 2550 Kon�ch 

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

Johan Doms 

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

Peter Geschier 

Conservator Goorbosbeekvallei, redac.e afdelings.jdschriI,  
digitale nieuwsflits, webmaster 
Sta�onsstraat 125, 2570 Duffel 
gsm 0477/69 96 76 

peter.geschier@telenet.be 
 

Luc Giglot  
Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeekse 
beemden, materiaalmeester, voorzi/er Minaraad  Kon.ch 
Vitsenveld 30, 2550 Kon�ch 
gsm 0485/61 70 22 

luc.giglot@telenet.be 
 

Marleen Van Puyvelde 
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educa.e,   
Sta�onsstraat 125, 2570 Duffel 
gsm 0486/41 36 58 

marleenvanpuyvelde@telenet.be 
 

Georges De Pauw 

verantw. fotoclub  

gsm 0472 / 48 33 81 

natuur.foto_os@telenet.be 

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg 
 

Grondgebied :  Kon�ch, Waarloos en Duffel 
 

Lidgeld en abonnementen:  
Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele gezin. 

Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespeciali-

seerde �jdschri.en Natuur.focus (natuurstudie �jdschri.) en Na-

tuur.oriolus (voor vogelkijkers): zie hieronder. 
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: 
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel steeds 
ons iden�fica�enummer voor domiciliëring: 00409423736  
 

U ontvangt:  

 

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:  
De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kon�ch, Waarloos, Rumst en 
Duffel 
Langbos (6 ha) in Kon�ch 
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver 
De Goorbosbeekvallei (4,5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver 
De Babbelbeekse Beemden (4,5 ha) in Duffel 
 

U kan ons steunen door een gi. te storten ten voordele van onze 
natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 
7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Me-
chelen met als vermelding: 
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,   
Voor gi.en vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal a*est. 
 

Wij bieden u: 
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, be-
heerwerken 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 
Voorzi*er en contactpersoon 
sporOreak555@hotmail.com 
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland 
 

JNM-Antwerpen (o.a. ac�ef in Kon�ch en Waarloos) 
S�en Boeye 
Voorzi*er en contactpersoon 
s.enboeye@gmail.com 
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen 

Algemeen mailadres van de afdeling:  

natuur.oudespoorweg@telenet.be 
 

Website: www.natuurpunt.be/oudespoorweg 
 

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

Lidgeld € 24 € 32,50 € 32,50 € 38,50 

Lid natuurpunt x x x x 

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

natuur.focus (4x/jaar)  x  x 

natuur.oriolus (4x/jaar)   x x 

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

Meer foto’s van de aanplan=ng van het Langbos (zie ar=kel pagina’s 13-14) 

Foto: Frank Van den Berghe Foto: Peter Geschier 

Foto: Frank Van den Berghe 

Foto: Frank Van den Berghe 

Foto: Frank Van den Berghe 

Foto: Frank Van den Berghe 

Foto: Frank Van den Berghe Foto: Peter Geschier 
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FOTOCLUB 

Meer foto’s van de aanplan=ng van het Duffelse spoorwegbos (zie ar=kel pagina’s 19-20) 

 

Foto: Eef Hellemans 

Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Ludo Bakkovens Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Ludo Bakkovens 

Foto: Ludo Bakkovens Foto: Ludo Bakkovens 


