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INFO
Afdelingsweekend 2014
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op ons afdelingsweekend dat plaats heeft van vrijdag 12 september tot en met
zondag 14 september. We hebben de Ferme de Happe nabij Rochefort en Ciney vastgelegd en uiteraard ook
Frank en Free om ons te verwennen 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.
Leuke extra’s in ons verblijf zijn 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 heeft, zoals in de vorige edities, een zo
interessant mogelijk programma uitgewerkt. Reserveren
kan via betaling van een voorschot van 50 euro per persoon en dit tot alle kamers geboekt zijn.
Voorschot over te schrijven op onze rekening bij Triodos
bank BE65 5230 8019 2096 op naam van Natuurpunt
Oude Spoorweg.

Wil jij meehelpen om onze afdeling goed te laten functioneren?
Natuurpuntafdelingen staan vaak voor grote uitdagingen. Bepaalde activiteiten en facetten van onze vereniging
vereisen voldoende mensen, of mensen met de juiste ervaringen of kennis. Daarom organiseert Natuurpunt een
vorming rond vrijwilligerswerk:
Jouw afdeling barst uit zijn voegen zodat ze vaak mooie kansen moet laten schieten wegens een gebrek aan vrijwilligers. Een strategie om dit aan te pakken is een vorming die hierop een antwoord tracht te bieden.
Inhoud
•Motivatie om aan vrijwilligerswerk te doen.
•Analyse van de eigen afdelingswerking
•Tips en tricks voor het behouden van vrijwilligers
•Tips en tricks voor het rekruteren van nieuwe vrijwilligers
Deze gratis vorming gaat door in het Mosterdpotje op 7 en 21 mei van 19u30 tot 22u30
Inschrijven bij Marleen Van Puyvelde GSM 0486 41 36 58 of op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be

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

Puyvelde, Peter Geschier, Wim Annaert
Foto’s/tekeningen van: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Inge Hofmans, Johan Giglot, Luc Giglot, Ludo

Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Wim Annaert.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Luc Giglot, Marleen Van Puyvelde.
Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze
uiterlijk 30 juni 2014 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be .
Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Cover: Beheerwerken in de Babbelse plassen
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Foto: Eef Hellemans

VOORWOORD

Beste natuurpunters,
Het doet telkens deugd als je met gelijkgestemde zielen op pad gaat om samen in de natuur mooie dingen
te ontdekken. Een ﬂauwe plezante zou dit als kuddegeest kunnen omschrijven, maar ik houd het eerder
op samenhorigheidsgevoel.
Dit ervaarde ik
als gids jdens
de
voorbije
cursussen Vogels kijken en
Vogelzang: gedreven deelnemers om hun
natuurkennis
te vergroten.
Vogels zijn dan ook een zeer dankbaar onderwerp: je
kunt ze overal zien en horen. Ze herkennen is niet aljd gemakkelijk, maar niet ondoenbaar: je leert kijken
naar de mooie dingen en leert ook bij over levenswijze, gedrag, hoe de dingen allemaal samenhangen …
Zelf ben ik nog steeds verwonderd hoe snel alles evolueert: bv. boomklevers die nu duidelijk meer voorkomen rond de Mosterdpot (ah ja: er zijn nu meer dikkere bomen met natuurlijke holtes). Maar ook de verandering in techniek die nieuwe mogelijkheden biedt:
goh: die zwartkop die ik net hoorde wil nu net niet
meer zingen. Niet getreurd, een smartphone met opgeladen dvd van alle vogelgeluiden tovert de zwartkop wel terug: even afspelen en de reac e van de
zwartkop is er vrijwel onmiddellijk (met dank aan de
cursist die dit wondertje op zak had).
Als natuurgids moeten we wellicht die evolu e volgen: de nieuwe technologie biedt ongekende leeraspecten. Ik verwacht dat we in de nabije toekomst ons
geen gidsbeurt zullen kunnen voorstellen zonder
IPad, smartphone,… om net dat kje extra interessante informa e aan de deelnemers van een wandeling
aan te kunnen reiken. Weer een uitdaging erbij om dit
te realiseren. Als leden hiermee ervaring hebben, horen we graag hoe zij dit doen, of hoe we dit best aanpakken.
Met de wildcamera hebben we ondertussen mooie
beelden kunnen maken van steenmarters. Een compila e van de ﬁlmpjes opgenomen in de Fermerijbossen
kan je terugvinden op onze website.
Ook op de spoorwegberm hebben we hem dit voorjaar met de camera kunnen spo4en. Tel daarbij nog

een verkeersslachtoﬀer in Duﬀel en één langs de E19
in Kon ch, en het lijkt er wel op dat de toename van
dit prach ge dier ook in onze contreien beves gd
wordt. Mogelijk hee# dit te maken met de achteruitgang van de bunzing. Dit was vroeger de algemeenste
marterach ge, maar bunzings lijken tegenwoordig
toch minder voor te komen. Proﬁteert de steenmarter van de vrijgekomen ecologische niche? Of is het
andersom, en verdrij# de steenmarter langzaam de
bunzing? Meer onderzoek kan dit hopelijk uitwijzen.
Als je op www.waarnemingen.be kijkt, blijkt de wezel
zeer weinig in Duﬀel en Kon ch waargenomen te
worden. Van de hermelijn zijn er zelfs helemaal geen
zekere waarnemingen. Wellicht is dit wel een onderscha-ng door de schuwheid van de diertjes en hun
verborgen levenswijze. Daarom toch een warme oproep: indien je deze diertjes ziet (ook verkeersslachtoﬀers!) geef dit dan zeker in op voorgenoemde site.
Bij dode dieren: raak deze niet aan, maar waarschuw
iemand
van
het
marternetwerk
op
www.zoogdierenwerkgroep.be/zorgen/dodezoogdieren/marternetwerk. Voor wetenschappelijk
onderzoek komt men die dieren zo snel mogelijk ophalen.
Volgend ﬁlmpje over een hermelijn op jacht moet je
zeker bekijken: wat mij betre# is dit de meest hilarische jachtmethode die ik ooit gezien heb:
h4p://www.youtube.com/watch?
v=xsGs6oEGxJM&feature=related
Daarnaast vind je in dit nummer weer een heleboel
ar kels, onze ac viteitenkalender (al jd welkom), en
een heleboel nieuwtjes.
Nieuw is de organisa e van een kadervorming voor
vrijwilligers om een gerichtere, eﬃciëntere en betere
werking te kunnen realiseren. Meer info in dit nummer of bij Marleen.
Naast de klassieke wandelingen, inventarisa es en
beheerwerken zullen op de dag van het Park in Duﬀel
onze Duﬀelse gebieden extra in de verf gezet worden.
Helpende handen zijn dan zeker nodig.
Voor het afdelingsweekend in september zijn er nog
een aantal plaatsen vrij: snel inschrijven is de boodschap! Voor meer info: zie elders in dit nummer.
Geniet alvast van de komende voorjaarsmaanden!
Dirk
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AFDELINGSWERKING

Afdelingsdag 2014
Gewoontegetrouw hielden we onze afdelingsdag op de laatste zaterdag van januari. Even tradi oneel star4e het
evenement met een wandeling. Deze keer ging het met gids van dienst Dirk Costrop rich ng Fort van Duﬀel. Hij onthulde een ﬂinke groep van meer dan 50 personen vele geheimen van dit Spoorwegfort en de mooie natuur er rond.
Daarna ging het rich ng Mosterdpotje, maar eerst werd
langs een kleine omweg door
het natuurgebied de Mosterdpot nog genoten van heerlijke
wilde mispels en het zicht op
het fraai evoluerend “nieuw
moerasje” aan de spoorwegberm.
In het Mosterdpotje was alles
in gereedheid gebracht voor
een ﬁjne avond.
Uiteraard konden de aanwezigen tradi egetrouw genieten
van het jaaroverzicht: uit de
mond van voorzi4er Dirk of in
beeld op scherm.

Foto’s: Peter Geschier

Simonne had weer haar heerlijke soepen gemaakt - je
houdt het niet voor mogelijk hoe snel die naar binnen
werden gewerkt.
Gelukkig hadden de Bosbiekes ook niet s l gezeten:
hun bijzondere hapjes zorgden ervoor dat niemand
honger leed. Naar goede gewoonte werden ook de
dors gen gelaafd - op het nippertje was ook de Dale
geleverd geraakt .
Peter
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BEHEER
Voorbereidende werken Trage weg Goorbos samen met KTA Da Vinci Edegem
Op vrijdag 4 april kwamen 22 leerlingen en drie begeleiders van KTA Da Vinci uit Edegem ons helpen. Het bezoek
kaderde in een schoolproject met als doel het sociaal engagement en het milieubewustzijn bij de leerlingen te versterken. Met het oog op de opening van de Trage Weg (26 april) kwam ons dat uiteraard goed uit!
Volgende taken werden enthousiast uitgevoerd: 40 meter oude omheining uitgegraven, het wandelpad in het laaggelegen bos opgehoogd, de essenopslag uitgedund, een kijkwand gevlochten, zwerfvuil opgeruimd (10 volle zakken!)
Onze hartelijke dank aan leerlingen en begeleiders van de school, aan onze begeleiders Jan, Jos en Ludo en aan materiaalmeester Luc. Een extra dank aan leraar Robin die het project trok en er ook nog een mooie tekst over schreef.
Marleen en Peter

Foto: Marleen Van Puyvelde
Begin september, we gaan met heel de school een project
uitwerken rond Earth Charter. Wat gaan we doen om onze
leerlingen sociaal geëngageerd te krijgen en milieubewuster
te maken? Al snel kwam het idee om samen te werken met
Time4Society. Deze organisa,e gaf mij het telefoonnummer
van Peter Geschier van Natuurpunt Oude Spoorweg. Na een
eerste kennismaking kregen we groen licht om samen een
project te doen in het natuurgebied “de Goorbosbeekvallei”
in Duﬀel. Onze leerlingen hebben ,jdens dit project geholpen om wandelpaden te verhogen, draad te verwijderen,
bomen te snoeien en zwerfvuil op te ruimen.
Wij zijn als school zeer blij dat we ons belangeloos hebben
kunnen inze4en voor de natuur. Daarbij hebben we elkaar
beter leren kennen buiten het klaslokaal en hebben we kennis kunnen maken met gemo,veerde vrijwilligers van Natuurpunt. Onze leerlingen hebben bij dit project zichzelf kunnen bewijzen en inze4en op vlakken die ze bij zichzelf misschien nog niet kenden. Wij hopen dat we na deze succesvolle samenwerking nog veel van elkaar kunnen opsteken.
Wij vonden het geweldig en hopelijk tot volgend jaar!
Foto: Peter Geschier
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Robin Ma hijs

BEELD IN ZWART EN WIT

Oranje pje (v)

Foto: Peter Geschier
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AFDELINGSWERKING

Nieuws uit de Mosterdpot
Na onze succesvolle afdelingsdag eind
januari gebeurde er weer heel wat rond
het Mosterdpotje.
Het cursuslokaal liep vol voor de cursus
vogelzang (zie verder in dit blad) en er
werd geschilderd aan de aankondigingsborden door enkele Bosbiekes voor onze happening van 26 april.
Met de hulp van Gilbert, Jos L en Aloïs kwamen
er ook aan de achterste ramen houten luiken
om ons beter te beveiligen tegen ruiten kkende
belhamels.
Het pad namen we onder handen jdens beheerwerken: de grondlaag werd aangevuld en
verstevigd en dan met de extra hulp van vrijwilligers van de Thomas Moore hogeschool gingen
er 2 containers hakselhout overheen. De regelma ge joggers doorheen de Mosterdpot waren
super tevreden - wij ook natuurlijk!

Foto: Peter Geschier
Zoals voorzien kwam de Na onale Boomgaardens ch ng langs in opdracht van het
Regionaal Landschap Rivierenland om 15
hoogstam fruitbomen te planten. Verschillende oude en lokale rassen werden geplant zoAanplant van de fruitboomgaard
Foto’s: Ludo Bakkovens

als Duﬀelke, Oogstappel, Jacques
Lebel, Dubbel Flup, Kiliaan, etc….
Benieuwd wanneer we ons eerste fruit kunnen plukken!
De aanplant van de boerentuin
start binnenkort en daarbij rekenen we op enkele bewoners van
het naburige PVT om te helpen
en alles mee te onderhouden.
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In het kader van ditzelfde project werd een inheemse haagkant
aangeplant langsheen het pad naar het Mosterdpotje.
We deden ook mee aan de zwerfvuilac e in Duﬀel in en rondom
de Mosterdpot. De conciërge van jeugdzorg Ter Elst en enkele
bewoners van de PVT Schorshaegen hielpen enthousiast mee
onder een mooie lentezon.

De oogst aan afval
Foto: Ludo Bakkovens

Onze materiaalmeesters zorgen er voor dat in onze materiaalschuur alles al jd netjes staat opgeborgen en op maal wordt
onderhouden. Super! Het wordt nu wachten op onze vergunning om een nieuwe te bouwen want onze huidige moet verdwijnen voor de nieuwbouw van Ter Elst. Kandidaat helpers
houden zich best klaar want we rekenen op onze eigen vrijwilligers om onze nieuwe bergplaats te laten verrijzen.

De aanplant aan AWW4
Foto: Ludo Bakkovens

De laatste dagen van maart was een aannemer druk in de weer om langsheen de scheidingsbeek met waterbekken 4 van
AWW een nieuwe haagkant aan te planten en een draadafslui ng te maken.
Dit zal binnen enkele maanden een mooie rus ge wandelweg worden tussen Netedijk en de Mosterdpot. Dit eveneens in
het kader van het Trage Wegen project dat onder onze Duﬀelse schepen Nora Bertels verder wordt uitgebouwd. We bekijken nog of we langs dit pad volgend jaar een vogelkijkwand kunnen plaatsen om nog iets extra te bieden aan onze
wandelaars.
Binnenkort is het weer 1 mei en komt de jaarlijkse Kleitrapperswandeltocht door ons gebied MosterdpotGoorbosbeekvallei. Vanaf 8 u ’s morgens is het Mosterdpotje open, staat ons groot terras weer opgesteld en is er tegen
democra sche prijzen soep, koﬃe, thee, bio biertjes en fruitsap te verkrijgen. Kom gerust eens langs. Tot dan!
Ludo
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AFDELINGSWERKING
Leerlingen De Meyl werken enthousiast aan de groene opknapbeurt van hun speelplein

Vorig jaar organiseerden de Antwerpse regionale landschappen een wedstrijd waarin per gemeente
een Buiten-gewoon plekje kon worden gekozen om op te knappen. Voor Duﬀel werd de winnaar het
project dat inwoners en gebruikers van het veld achter de kerk van de Mijlstraat hadden ingediend.

Op 13 maart werd het saaie
grasveld door dolenthousiaste
leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar omgetoverd
tot een groen en levend stukje
natuur.
Vooraf had de groendienst
van Duﬀel prach g voorbereidend werk verricht door een
massa plantgaten voor te boren.

Foto's: Peter Geschier
Eerst kregen de kinderen van Marleen
nog een boeiende uiteenze-ng over het
belang, de func e en het betoverende
van de natuur in het algemeen en de aan
te planten struiken in het bijzonder.
Naast houtkanten van els en hazelaar
werd een struikengordel van bloeiende
heesters aangeplant. Ook een heuse notelaar werd aan de aarde toevertrouwd:
die meteen de koosnaam “Nootje” kreeg.
De kinderen beloofden er goed voor te
zorgen.

“Onze leerlingen van L1 en L2 hebben genoten van het aanplanten. Ze hebben eerst ﬂink geluisterd naar de uitleg
van Marleen (Natuurpunt). Vol enthousiasme hebben ze struiken geplant en de putjes weer gevuld. Ze waren zo enthousiast dat er op den duur putjes te weinig waren… en dan is er gelukkig een speeltuintje in de buurt. Het mooie
weer was natuurlijk ook een meevaller.
Dank u wel mensen van Natuurpunt en Regionaal Landschap voor dit ﬁjne ini,a,ef. We doen graag weer mee een
volgende keer.
Dank u wel mensen van de groendienst Duﬀel”
Gerda Heremans
Directeur De Meyl
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EDUCATIE
Vogelcursussen: de feedback
De twee cursussen die onze afdeling in het voorjaar organiseerde onder de tel “Onze boeiendste buren: de vogels“
hebben 2 volle klassen van beginnende vogelaars ruimschoots kunnen boeien. Hierbij een bloemlezing van hun bevindingen. Volgend voorjaar organiseren we een gelijkaardige beginnerscursus. Ditmaal richten we ons op de bosvogels.
Hou de aankondiging alvast in het oog!

Na de cursus Vogels kijken:
Zeer oprecht dank voor de organisa,e van de cursussen “Vogels kijken” en de bijhorende excursies. De lessen van
Koen Leysen waren echte pareltjes van didac,ek, rijkelijk geïllustreerd met scherpe foto’s en interessante ﬁlmopnames. We hebben enorm veel bijgeleerd, en hopen dit alles verder te kunnen gebruiken op onze wandelingen en excursies. Ook de 2 vogelexcursies met “Natuurpunt Oude Spoorweg” waren meer dan de moeite waard. Nooit eerder konden we betere observa,es maken van o.a. boomkruiper, grote bonte specht, kuifeend, bergeend, wilde zwaan, rietgors en van die schi4erende fuut die ons vergas4e op enkele sierlijke duikjes.
Dit alles met veel geduld opgespoord en met enthousiasme uitgelegd door de uitstekende gidsen Johan en Dirk.
Nogmaals dank en hopelijk tot later,
Marc en Annemie, Antwerpen

Foto: Peter Geschier

Na de cursus Vogelzang:
“Dankzij deze cursus kan ik nu de zang van de voornaamste tuinvogels onderscheiden. En dat is precies wat ik wilde
bereiken. Ik ben dan ook erg tevreden over de inhoud van de lessen en de leerrijke prak,jkwandelingen. Een echte
aanrader!”
Eef , Duﬀel
Z.o.z.
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EDUCATIE
“Natuurlijk kan ik het geﬂuit van het winterkoninkje nog niet onderscheiden van het getwinkel van een roodborst, daarvoor is meer luisteren en observeren nodig! Wat de cursus mij vooral heeH bijgebracht is, dat ik nu bewust luister naar
de vogelgeluiden om me heen. Als ik ga ﬁetsen of wandelen neem ik een verrekijker mee om op te volgen wat ik in
struikgewas of boom van katoen hoor geven. Ik woon in Antwerpen-Zuid waar de meest voorkomende soort de meeuwach,ge is. Sinds ik de cursus gevolgd heb, hoor ik méér, b.v. deze morgen het alarmgeroep van de koolmees,
het “pompierke”, op de ingesloten binnenplaats achter mijn appartement. Koen Leysen is een enthousiaste lesgever die
erin slaagde om met een gemiddelde van 5 vogels per les, ons wegwijs te maken in de geluiden van de tuinvogels. Dankzij die cursus hoor ik méér en weet ik ook méér over het gedrag van die zangers. Bovendien heb ik dikwijls
smakelijk kunnen lachen om een of andere plezierig gebrachte anekdote. Dat laatste is niet onbelangrijk, gegeven de
situa,e: we zi4en met z’n allen in een klein lokaal, op een maandagavond, na een harde werkdag, van 19u30 tot 22u30
te luisteren naar getsjilp, gekwe4er en gerasp. Ik heb er alvast geen spijt van!”
Gerda, Antwerpen

Foto: Peter Geschier
“Heerlijk, het gezang van de vogels in de tuin maar het herkennen van welk deuntje bij welk vogeltje hoort is niet zo
eenvoudig. Dank zij de gedrevenheid en enthoesiasme van lesgever Koen Leysen en de bekwame en rus,ge organisa,e
van jullie werd het een boeiende cursus. Proﬁciat en bedankt”
Rita , Kon,ch
“De cursus "Vogelzang" werd zeer vlot gebracht door een geboren lesgever in een aangename ruimte met aandach,ge
medestudenten... Met de vele kuns,ge opnames en info op de computer wordt het nu gemakkelijker om thuis verder
aan "zelfstudie" te doen. De break met het drankje halverwege was ideaal voor de drie uren durende sessies. Je opwarmen aan een echte stoof: het roept herinneringen op aan die thuis die er niet meer is. Maar vooral de vroege vogelwandelingen zijn steeds erg leerzaam. Zeker voor iemand die normaal gezien geen vroege vogel is...
Petje af voor de gidsen Johan en zijn zoontje Hannes (zouden eens moeten gevolgd worden door "Iedereen beroemd":
dat wordt een knaller van formaat!) en Dirk die zoveel vogelgeluiden herkennen…
Ook hartelijk dank voor de mooie foto's op de website.”
Paula, Duﬀel
“Het was voor ons een interessante en leerrijke cursus. We genieten nu meer van de vogelzang ,jdens onze wandelingen en ﬁetstochten.”
Renilde, Duﬀel
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Natuurpunt en gemeenten werken samen in de Zandbergen
De Zandbergen vormen een recent recrea edomein in Kon ch, tegen de grens met Edegem en E19, dat in belangrijke mate ingenomen wordt door gemotoriseerde recrea e, terwijl het bestemd is voor wandelrecrea e en mountainbike (en een
beetje extreme biking). Bij de opstart in 2012 (via een overeenkomst met Agentschap Wegen&Verkeer) werden enkele
routes uitges ppeld waarop wel wat knelpunten lagen (enkele veel te steile hellingen, een wirwar van ingangen, ...). Ook
een globaal bosbeheerplan ontbrak volledig, terwijl dit nu net het kader en de lange termijnvisie gee# om verschillende
recrea eve func es met natuur en milieu te verzoenen.
Hoewel dit gebied geen natuurgebied is van Natuurpunt, volgen beide afdelingen, Oude Spoorweg in Kon ch en Zuidrand
in Edegem, e4elijke jaren de ﬂoris sche en faunis sche evolu es op. De talrijke inventarisa es hebben verrassingen opgeleverd waaronder bosorchis en de amﬁbieën in de verschillende poelen. Zuidrand is ook jaarlijks in de weer met paddenoverzetac es.
De huidige besturen van Kon ch en Edegem bestelden vorig jaar aan het Agentschap Natuur en Bos een bosbeheerplan en
de eerste versie ligt nu voor advies op tafel. In afwach ng dienden wel enkele dringende knelpunten aangepakt te worden.
Hiervoor vroegen en kregen ze de hulp van beide Natuurpuntafdelingen om alvast die opstart van het (natuur-)beheer mee
in goede banen te leiden. Een uitgestrekt gebied vereist veel vrijwilligers om toch iets tastbaars gedaan te krijgen. Al jaren
werken Natuurpuntafdelingen samen met omliggende scholen om via ‘zorgdagen’ jongeren mee te begeleiden in hun
(meestal) eerste stappen van natuurbeheer en –behoud. Al meer dan 10 jaar engageren we ons voor de zorgdagen van het
Sint-Ritacollege in Kon ch: dit jaar braken we met de tradi e om dit in het natuurgebied de Oude Spoorwegberm te doen
en trokken we voor drie dagen naar de Zandbergen met 21 vijfdejaars leerlingen ondersteund door een 6-tal Natuurpunters en enkele personeelsleden (en een schepen) van beide gemeenten.

Foto: Wim Annaert
Edegem en Kon ch pakten alvast de té steile wandelhellingen aan door de aanleg van een trap en een haarspeldherproﬁlering. Wat betre# natuurbeheer werd de focus gelegd op het hakhoutbeheer rond de twee belangrijkste poelen.
Deze waren zo goed als dichtgegroeid met opslag van berk, wilg en zwarte els. Een gezonde poel hee# veel direct invallend
licht nodig, voornamelijk uit zuidelijke rich ng, als er niet wordt ingegrepen kan dit nefast zijn voor de amﬁbieën en wordt
het verlandingsproces versneld ingezet. Twee ploegen werkten een dag aan het kappen van deze opslag: de gigan sche
massa hakhout werd vervolgens in nieuwe langgerekte houtmijten verwerkt. Eén werd aangelegd ter hoogte van Ka4enbroek, zodat hier enkele ‘sluikingangen’ werden afgesloten en wandelaars voortaan via het nieuwe bruggetje in en uit het
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Foto’s: Wim Annaert
De jd die res4e op vrijdag
ging integraal naar een grootse zwerfvuilac e waarbij de
groep werd onderverdeeld in
4 teams met telkens een NPbegeleider. Naast een wat
groter sluikstort werden op 3
uur maar liefst 35 volle vuilniszakken uit het gebied gehaald! De foto spreekt voor
zich... en we kunnen maar
hopen dat de vele recreanten
dit opmerken en hun afval uit
het gebied houden. ‘Neem
mee wat je binnenbrengt’ is
een zeer eenvoudige regel
om dit gebied voortaan
ne4er te houden.
Wim
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gebied worden geleid. Dankzij Steve
(Ecopark-Edegem) werd dit geen kilometerslang gesleur. De andere hel# verdween in een takkenwal in het verlengde
van de Kon chse ingang tot halverwege
de steile talud van de E19 en moet een
stevig obstakel bieden voor de talrijke
motorcrossers die via de vrije zone langs
de E19 illegaal het gebied binnenrijden.
Door Stef (Groendienst-Kon ch) en met
de hulp van een graafmachine werd tevens de oever van een poel volledig afgeschuind en de grond verwerkt in twee
kleinere taluds. Hierdoor kreeg de ingang
kant Kon ch een volledige remake inclusief open zicht op de ruime poel. Achter
de poel wordt een ruime hondenspeelzone voorzien: de toegang naar deze zone
kreeg een originele restyling met nieuwe
taluds en een monumentale houten
poort. Hier was het Manu (bioklasEdegem) die zijn houtbewerkingskennis
doorgaf aan enkele leerlingen om met
enkele verse stammen zwarte els en
houten pluggen een 3m hoge ingang te
creëren, zelfs zichtbaar vanaf de E19.
Ook mogen we Johan VDE (NP-Oude
Spoorweg) niet vergeten die met een
groepje leerlingen enkele hekwerken
plaatste langsheen de nieuw geproﬁleerde haarspeldhelling: hierdoor worden
alvast op dit steile gedeelte de mountainbikers gescheiden van de wandelaars.
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ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 26 april 2014

Oﬃciële opening Trage weg Goorbos

Afs praak: om 11u Mechelsebaan ter hoogte van de spoorwegbrug te Duﬀel of Goorboslei ter hoogte van huis nr 34 te
Si nt-Ka teli jne-Wa ver. Einde 13u
Zie ook ﬂyer op pa gina 5 in di t jds chri #.
Conta ctpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
donderdag 1 mei 2014

wandeling Kleitrappers

Dra nkens tand aan het Mos terdpotje
vana f 7u30 u alles klaarze4en - wandelaa rs van 8 u tot 17 u
woensdag 7 mei 2014

Cursus: Kadervorming vrijwilligers: Nog beter samenwerken!

Afs praak om 19u30 aan 't Mos terdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( pa rkeermogelijkheid op PVT).
Einde rond 22u30
Lesgeefs ter: Sa ra Schroé
Conta ctpersoon: Ma rleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zondag 11 mei 2014

Wandeling doorheen de Oude Spoorwegberm

Afs praak: 14u, pa rking vlakbij visput aan de Ferd. Maesstraa t aan het na tuurgebied. Einde rond 17u
Conta ctpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88
dinsdag 13 mei 2014

Inventarisa:e ﬂora van Duﬀelse wegbermen

Afs praak : om 19u30 aan Bi nnenweg (kruispunt met weg naa r Duﬀelse Slui zen. Einde als het donker wordt.
Geen voorkennis va n planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en
loupe zi jn steeds nu-g om mee te brengen.
Conta ctpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
zondag 18 mei 2014

Dag van het Park: zoektocht doorheen onze Natuurgebieden in Duﬀel

Vertrek va naf 10u in het Mouriaubos , Stormsschra nslaan te Duﬀel
Conta ctpersoon: Di rk Cos trop 015/31 93 75
woensdag 21 mei 2014

Cursus: Kadervorming vrijwilligers: Nog beter samenwerken!

Afs praak om 19u30 aan 't Mos terdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( pa rkeermogelijkheid op PVT).
Einde rond 22u30
Lesgeefs ter: Sa ra Schroé
Conta ctpersoon: Ma rleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zondag 25 mei 2014

Familiale Natuurwandeling over de bermen van de AWW: thema bloeiende bermen

Afs praak : om 14u aan de inga ng AWW aan de Stormss chranslaan te Duﬀel . Einde 16u30
Conta ctpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88
dinsdag 27 mei 2014

Inventarisa:e ﬂora van Duﬀelse wegbermen

Afs praak: om 19u30 aan Senthout-Hoevelaan.Einde als het donker wordt.
Geen voorkennis va n planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en
loupe zi jn steeds nu-g om mee te brengen.
Conta ctpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
zaterdag 31 mei 2014

Promo:estand in Kon:ch Kazerne

Vanaf 10u tot oms treeks 17u in Kon ch Kazerne
Conta ctpersoon: Di rk Cos trop 015/31 93 75
maandag 2 juni 2014

Inventarisa:e ﬂora van Duﬀelse wegbermen

Afs praak : om 19u30 in de Va res traat (grens Duﬀel-St Ka telijne Wa ver) . Einde als het donker wordt.
Geen voorkennis va n planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plantengids en
loupe zi jn steeds nu-g om mee te brengen.
Conta ctpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
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ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 14 juni 2014

Beheerwerken in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' : exotenbeheer

Vanaf 9u30 tot 16u (la ter toekomen en eerder vertrekken kan al jd. Het kan wel nu-g zi jn om Wim voora f te conta cteren, om de werkplek zo eﬃciënt mogelijk te bereiken).
Afs praak za terda g: inga ng na tuurgebied aan Notmei r te Duﬀel
Conta ctpersoon: Wim Annaert, 03/457 28 03
donderdag 26 juni 2014

Open Bestuursvergadering

Vanaf 20u15 in 't Mos terdpotje (LB)
zaterdag 28 + zondag 29 juni 2014

Beheerwerken in natuurgebied De Oude Spoorwegberm: maaibeheer

Vanaf 9u30 tot 16u (la ter toekomen en eerder vertrekken kan al jd. Het kan wel nu-g zi jn om Luc of Wim voora f te
conta cteren, om de werkplek zo eﬃciënt mogelijk te berei ken).
Afs praak za terda g: inga ng na tuurgebied aan Wildemanss traat te Kon ch-Waa rloos
Afs praak zonda g: i ngang na tuurgebied aan Beekboshoek 69 te Kon ch-Waa rloos
Conta ctpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
zaterdag 5 juli 2014

Beheerwerken in natuurgebied de Goorbosbeekvallei

Afs praak : om 9u30 aan de ingang van het na tuurgebied (naast de ﬁets-o-s trade bi j de spoorwegbrug aan de Mechelsebaan te Duﬀel ). Laa rzen niet vergeten!
Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan al jd)
Conta ctpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 6 juli 2014

Natuurwandeling over de bermen van de AWW Notmeir: thema zomerbloeiers ism a fdeling Rupels treek

Afs praak : om 14u aan de poort van AWW aan Notmei r te Duﬀel . Einde oms treeks 17u
Conta ctpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88
zaterdag 12 juli 2014

Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer

Afs praak om 9u30 aan 't Mos terdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( pa rkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 16u
Conta ctpersoon: Lutga rde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
zaterdag 12 juli 2014

Algemene quiz voor iedereen! Teams van (maximaal) 5 personen gezocht

Afs praak: in de bovenzaal van het Gildenhuis (Sta onss traa t 1 te Duﬀel )
Aa nvang 19u30, echter: indien de Rode Dui vels de weds tri jd voor de derde plaats spelen, zal de quiz om 16u30 sta rten.
Conta ctpersoon: Kjell Bakkovens 0498/30 10 04
zaterdag 19 + zondag 20 juli 2014

Beheerwerken in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: maaibeheer

Vanaf 9u30 tot 16u. Afspraak aan de ingang van het na tuurgebied, i n de Bremstraa t vlakbi j 't Senthout,te Duﬀel (la ter
toekomen en eerder vertrekken kan al jd). Laarzen zi jn mees tal nu-g.
Conta ctpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms , 0496/32 19 34
zaterdag 2 augustus 2014

Beheerwerken in natuurgebied de Mosterdpot

Afs praak om 9u30 aan 't Mos terdpotje, Mechelsebaan 218 te Duﬀel ( pa rkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 13u
Conta ctpersoon: Lutga rde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
zondag 3 augustus 2014

Belevingstocht: op natuur staat geen leeHijd

Afs praak : aan de Duﬀelsluizen, Binnenweg Duﬀel aan de ingang AWW.
Einde 16u30
Graag op voorhand inschri jven.
Conta ctpersoon: Ma rleen Van Puyvelde 0486/41 36 58 of via natuur.oudespoorweg@telenet.be
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Deze adverten,eruimte is nog vrij. Een
mooie gelegenheid om je bedrijf in de kijker te ze4en en tegelijk ons ﬁnancieel te
steunen in onze missie om de natuur te
behouden en te beschermen.
Interesse? Stuur een bericht naar:
natuur.oudespoorweg@telenet.be
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Aanleg van een reten:ezone aan de Hessepoelbeek
Zoals eerder al vermeld in dit jdschri# werkt onze Natuurpuntafdeling samen met de dienst Integraal Waterbeleid
om een nieuwe extra reten ezone te creëren op de loop van de Hessepoelbeek in Waarloos. Dit gebeurt in de achterste zone van de in 2012 aangeplante eerste fase van het Hulstmansbos. De provincie investeert hier maar liefst
€160.000 om de beek te ontdubbelen en door het terrein van Natuurpunt te laten meanderen om zo te eindigen in
een ruime reten epoel met gecontroleerde overloop naar de huidige bedding van de beek.
Momenteel hee# het gebied echt het uitzicht van een werf. Aan de
enorme bergen zand te zien, gaat het hier inderdaad niet over zomaar een winterloopje. Nu al is de vijver tot ongeveer 3m diepte
uitgegraven samen met een reuzenmeander die als een slang door
het gebied loopt; voorlopig nog met schuine 45° oevers, maar in
een tweede fase worden de oevers van zowel de vijver als de ruime
binnenbochten van de meanders nog eens stevig afgeschuind zodat
een waaier aan ﬂauwe oevers en brede zachte hellingen ontstaat.
Dit gaat dan gepaard met gradiënten van nat naar de hogere droge
zones waardoor we hier op termijn een zeer gevarieerde ﬂora mogen verwachten en bijgevolg ook een faunis sche verrijking van het
gebied. Aan het begin van de ontdubbeling komt nog een zandvang om te vermijden dat de nieuwe loop en vijver
dichtslibben en wordt nog een brug voorzien: immers, het centraal gecreëerde ‘eiland’ moet bereikbaar blijven voor
het beheer. Dit najaar plannen we hier een tweede fase van de aanplant van het Hulstmansbos en worden nog brede

Foto’s: Luc Giglot
zoomvegeta es langs enkele meanders aangelegd.
De aannemer zit op schema en met het verschijnen van dit nummer zullen wellicht de grondwerken grotendeels achter de rug zijn. Vanaf dan is het uitkijken hoe de natuur reageert op deze ingreep, maar dat het biodiverser wordt in
deze hoek van Waarloos staat buiten kijf!
Wim
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Enthousiaste beheerploeg in het Langbos-Babbelse Plassen
Het beheer van het nieuwe natuurgebied Langbos-Babbelse Plassen (Kon ch-Kazerne, langsheen de nieuwe ﬁets-ostrade) komt s laan op gang. Na de aanplant van het Langbos op 17 november 2013 hebben we verder gezocht naar
vrijwilligers uit de directe omgeving van Kon ch-Kazerne die ons geregeld eens een handje willen komen toesteken.
Momenteel telt het e-mailbestand al 15 adressen en groeit dat gestaag aan. Uitbreiden van natuurgebieden is duidelijk een succesvolle manier om meer mensen ac ef bij natuurbeheer te betrekken.
In het kader van de provinciale subsidie
voor het natuur- en landschapsherstel in
deze beekvallei werden al de historische
Japanse Duizendknoop zones eﬀec ef
bestreden. Onze vaste medewerkers, Luc
en Johan, hebben meer recent de aloude
knotwilgen in het gebied een hoogstnoodzakelijke ‘verjongingskuur’ gegeven.
Het kno4en van liefst 22 knotwilgen
brengt echter ook een gigan sche hoeveelheid hout en takken mee die nog
dringend uit het snel opschietend hooiland moesten verwijderd worden. Hiervoor deden we een oproep naar de buurt
en naar de wijkraad ‘Kokaz Lee#’ om ons
een handje te komen helpen en dat werd
op zaterdag 5 april onverwacht verrasFoto: Eef Hellemans
send en enthousiast opgevolgd. Gemiddeld werkten bijna twin g grotendeels nieuwe vrijwilligers uit Kon ch-Kazerne zich uit de naad om bij een stralend
weer het terrein op te ruimen. Met het kleinere snoeihout werden lokaal twee enorme takkenmijten aangelegd; eentje die het weiland wat afgrenst naar het nieuwe Langbos, een andere, veel langere die nu het noordelijke reten ebekken beter afschermt waardoor er een rus ger gebied voor amﬁbieën en fouragerende vogels wordt gecreëerd.
Het zware knothout werd op een zeer originele manier verwerkt: de gemeentelijke Groendienst werkte hier samen
met Natuurpunt om een nieuw en ruim plantsoen langsheen de ﬁets-o-strade (en ter hoogte van de trappenbrug)
verder in te kleden. De Groendienst zorgde voor de nivellering van het terrein, aanplant van een hoogstam appel en
mispel en een ‘snoepstraatje’ van verschillende bessenstruiken. Natuurpunt gebruikte het zware knothout voor de
aanleg van een 1m hoge boomstammenwal die het plantsoen nu op een leuke manier afscheid van de Lintsesteenweg. Het gebruik van een wiellader maakte het transport van al dat (snoei)hout draaglijk. Nadat het terrein verder
wordt ingezaaid met deels gazon/grotendeels een bloemenmengsel moeten enkele nieuwe zitbanken de heraanleg
ﬁnaliseren.
Alle onverwachte hulp en inzet
maakten dat we deze werkdag
jdig konden afsluiten om nog
e4elijke uurtjes in het zonnetje
en in alle rust van het natuurgebied te kunnen nagenieten. Gezien de posi eve reac es en het
snel verdwijnen van Dale en La
Chouﬀe kunnen we alleen maar
tevreden zijn met deze succesvolle samenwerking van Natuurpunt
met buurt, gemeente en provincie!
Wim
Foto: Wim Annaert

20

STUDIE
Paddentrek 2014 – Waar zijn al onze padden naartoe?
Op het Senthout werd dit jaar een absoluut dieptepunt bereikt van het aantal gevonden amﬁbieën: slechts 270
dieren werden geregistreerd: een echte kwakkeltrek dit jaar.
De winter van 2013-2014 was één van de zachtste winters ooit gemeten in ons land. Van vorst was er geen sprake,
zelfs ’s nachts vroor het eigenlijk niet. Rond nieuwjaar was het super zacht met bijna temperaturen tot 15 graden,
maar net op jd ging het kwik wat bescheidener doen om eind januari te stagneren rond de 8 tot 6 graden, normale doch zachte temperaturen voor de jd van het jaar. Deze stagna e in zachtheid was net genoeg om de paddentrek niet vroeg jdig in januari te laten starten. Wel kregen we hier of daar meldingen van salamanders, maar waarnemingen van padden en kikkers bleven voorlopig uit. Toen ook in februari de laatste hoop op een winterse inval
teloor ging kon de paddentrek starten na Valen jn. De paddentrek was dus precies op jd en op 17 februari werden de eerste dieren gevonden. 20 februari was eigenlijk de eerste avond waarop enige paddentrek kon worden
vastgesteld. Op 25 februari kregen we op de natste avond in heel de paddentrekperiode al de piekavond van 2014
te verwerken, al hadden we dat toen nog lang niet door. Die avond registreerden we 51 dieren van allerlei soorten
(ook bruine kikkers), voor het Senthout te beschouwen als een ma ge avond. Op 26 februari was het al een pak
minder: er was geen of nauwelijks trek op enkele verloren gelopen beesten na. Overdag was het merkelijk frisser
geworden maar voor het invallen van de avond viel er toch een bui, waardoor de straten er nat bij lagen. Met 4
graden echter was het
duidelijk te fris. Dat bleef
het ook de volgende
avonden waardoor de
trek op een verloren gelopen beest na helemaal
plat lag. In de avond van
7 maart kwam de trek
terug op gang, met 40
dieren, de avonden daarna kwakkelden we verder, steeds onder droge
en bijna heldere omstandigheden, maar wel zacht
in de avond. Op 11 maart
gingen we dan door het
subtotaal van 200 geregistreerde dieren, maar
meer dan 20 dieren op
Een ﬂinke klomp in het “nieuwe moeras”
Foto: Peter Geschier
een avond werden er niet
meer gevonden. Ondertussen was er in de poelen volop ac viteit te bespeuren. Padden en later ook de bruine kikkers waren aan de eierafze-ng begonnen. De paddentrek was voor ons nog niet goed begonnen en elke avond werden het er minder en
minder. Toch dachten we niet dat dit ook al het einde betekende. Het wou maar niet regenen en een ideale paddentrekavond op vlak van weer hadden we nog niet gehad. Op 22 maart waren alle poelen leeg, of beter: er was
geen ac viteit, ook de padden op straat bleven weg, maar ja … een achterhoede kon nog al jd komen. 25 maart
moesten we bij zacht weer van 15 graden, weliswaar droog maar wel bewolkt, erkennen dat de paddentrek voorbij was. Ook vanuit de andere plaatsen kregen we die signalen. Met veel moeite haalden we dit jaar 270 dieren
rond. Dat is een absoluut diepterecord. Slechts 219 padden werden geregistreerd, 15 bruine kikkers, geen enkele
groene kikker en 36 salamanders (alpenwater- en kleine water), de 19 slachtoﬀers die we registreerden inbegrepen.
Door het te koele weer en later ook te droge weer, was de gespreide terugtrek amper zichtbaar op de meeste aceplaatsen, met een heel gespreide trek zoals op het Senthout was die zelfs helemaal niet te zien.
Uit de eerste berichten blijkt dat 2014 op heel wat plaatsen geen goed paddentrekjaar was en tot minder dieren
leidde, vooral in onze regio, want in het westen van het land bleken er wel goede resultaten bij te zi4en.
Bij ons op het Senthout zoals gezegd: een historisch dieptepunt. Sinds 1996 werden er nooit minder dieren geregistreerd. Zelfs ons opstartjaar leverde nog meer dieren op (339). Ons topjaar was 2007 met 2.599 dieren of het
envoud van dit jaar.
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Wat zijn dan de mogelijke oorzaken en verklaringen voor dit historisch dieptepunt?
- Geen enkele avond in 2014 was een ideale paddentrekavond op vlak van het weer: of het was te droog of te koud en
als het al eens nat was (3 avonden in totaal), was het al jd aan de koude kant;
- Enkele extra ochtenden waren wel nat en leverden trek op. Dat weten we uit de ac es met schermen, op raapac es
werden die dieren gemist;
- We kunnen nu wel stellen dat weinig of geen dieren van de piek begin maart (2/3 van de overgeze4e dieren in 2013)
vorig jaar de ongemeen harde winterprik daarna overleefd hebben. De poel met parende amﬁbieën erin is toen helemaal dicht gevroren door de harde vorst en de vrees dat de dieren er niet jdig uitgeraakt zijn, mag nu wel als waarheid
bestempeld worden.
- Bij warme winters zoals dit jaar sterven veel amﬁbieën van de honger (verbruiken energie maar vinden geen eten). Ze
raken door hun vetreserves en zijn sneller vatbaar voor ziekte. De dieren die we vonden zaten echter goed in het vet,
dus dit hee# naar alle waarschijnlijkheid gelukkig minder meegespeeld dit jaar;
Voor 2011 mogen we er vanuit gaan dat er geen nieuwe genera e is geboren door te vroege uitdroging van de voortplan ngspoel. Die werd veroorzaakt door grondwateroppomping in de buurt in combina e met een kurkdroog voorjaar.
Daar zien we nu ook de terugslag van: een nieuwe genera e vruchtbare dieren is er niet (3 jaar na de geboorte).
Wat volgend jaar zal brengen weet niemand, maar uit onze jdreeks sinds 1996 weten we dat amﬁbieënpopula es zich
snel kunnen herstellen als ze een paar goeie jaren hebben op vlak van voortplan ng. We kunnen maar hopen op veel
nakomelingen uit de legsels van dit jaar, zodat we in de nabije toekomst opnieuw in s jgende lijn gaan.
Nu onze cijfers zo laag liggen komt eens te meer de vraag: hee# het wel zin nog paddenraapac es te organiseren? Mijn
antwoord is alvast: meer dan ooit. Stel dat we er niet waren geweest, dan was het aantal amﬁbieën misschien onder de
kri sche grens van risico op uitsterven geraakt. Misschien is het net dankzij onze ac es dat de amﬁbieën deze tegenslagen zullen en kunnen overleven.
Natuurpunt en de Hylawerkgroep in het bijzonder werkt alvast – samen met overheden en alle partners – aan meer
leefgebieden en ik denk dat dit miniem cijfer aantoont dat onze paddenraapac e maar ook de bescherming van hun
leefgebieden een blijvende opgave blij#, zo niet dreigen we onze kikkers en padden te verliezen, terwijl ze tot onze belangrijkste natuurlijke insectenverdelgers behoren.
Maar er is ook goed nieuws van het amﬁbieënfront. Op de Babbelbeekse Beemden lagen er toch rela ef veel eitjes.
Zoals jullie enige jdschri#en geleden lazen hee# Infrabel in zowel de Mosterdpot als in de Goorbosbeek 2 poelen gegraven ter compensa e van het verloren gegane moeras aan de spoorlijn. Vanuit die poelen kunnen we fantas sch
nieuws melden: de poelen zijn nu
ongeveer 1,5 jaar geleden gegraven Een gigan,sche hoop bruine kikkerdril naast het Wiel
Foto: Peter Geschier
en het resultaat mag er zijn. Bruine
kikkers hebben hier nu al eieren afgezet en in het Goorbos werd er
maar liefst een 5 vierkante meter
plakkaat van dril gevonden (of goed
voor minstens 50 klompen). En omdat beelden meer zeggen dan woorden, oordeel zelf ->
Ook het Wiel waar we de afgelopen
jaren de bomen en struiken kapten
voor meer licht, is posi ef bevonden
door onze amﬁbieën, ook hier vonden we voor de eerste keer een 10tal legsels en heel veel paddensnoeren. Tot slot zijn ook in de nieuwe
poelen van de Oude Spoorwegberm
aan Notmeir klompen en snoeren
gevonden. Poelenherstel, het werkt
dus wel degelijk.
Er is dus hoop voor onze amﬁbieën.
Johan Asselberghs
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LENTEEEEEUHHH!!!
OK, het was natuurlijk niet echt winter, maar we moeten jullie zeker niet vertellen dat dit het favoriete seizoen
is van de Bosbiekes? Hopelijk begrijp je door deze krant waarom. WELKOM!

Deze werkbij zoekt haar koningin – help jij haar verder?

PROFICIAT !!!
Snoepje verdiend!

RAADSEL: waarom kruipt een konijntje al jd
vroeg in bed?

Antwoord: hij moet maar twee tandjes poetsen!
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Wie ben ik?
A. Cheetah
B. IJsbeer

1.

2.

C. Knobbelzwaan
D. Lam
E. Rups Donsvlinder
F. Slechtvalk
G. Withandgibbon

3.

4.

6.

7.

8.

Oplossing: A2 - B6 - C3 - D8 - E7 - F4 - G1

KNUTSELTIJD …

Tot volgende ZZZZZZZZZOEM ………
Tekst + samenstelling: Johan Giglot
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BELEID
Bosbeheerplan Mouriaubos
Begin april ontstond behoorlijk wat beroering toen bleek dat heel wat bomen in het Mouriaubos waren gemerkt
voor kapping. Op de sociale media circuleerden berichten als zouden die kappingen een voorbode zijn dat de beruchte tweede brug over de Nete er toch zou komen. Snel werd een persmoment georganiseerd door de schepen
van milieu en onze afdeling. Daarin werd het volgende uiteen gezet.
De markeringen zijn een eerste stap in de uitvoering van het bosbeheerplan. Alle overheden die meer dan 5 ha bos
hebben, zijn verplicht daarvoor een beheerplan op te maken. Dat van de gemeente Duﬀel werd opgemaakt door
de gemeenteraad van november 2012 (vorige legislatuur) en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.
Onze afdeling is betrokken geweest bij de opmaak van het beheerplan en gaf daarvoor veel input en liet het oorspronkelijk plan aanpassen. Zo voorzag dit plan een kaalkap van de zone tussen de Stormsschranslaan en de Beukendreef. Deze bestaat voornamelijk uit Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk en is de enige zone die dikke bomen
bevat. Natuurpunt had daarom zware bedenkingen bij dit onderdeel. Ten eerste zou dit de grote beuken ten dode
opschrijven door te plots zonlicht (beuk is heel gevoelig voor zonnebrand), ten tweede was er een vermoeden dat
er vleermuizenholen in de bomen waren. We hebben dus bijkomend onderzoek gevraagd-vleermuizen zijn immers
na onaal en Europees beschermd. Het beheerplan werd dan ook aangepast en het bosbestand in deze zone zal
dus, in tegenstelling tot het eerste ontwerpplan, blijven staan met hier een daar op termijn mogelijk een selec eve
kap van enkele bomen waar geen holten inzi4en.
Uit een onderzoek gevoerd door vleermuizenspecialist Sven Verkem blijkt nu dat de oude bomen, vooral beuken
maar ook een aantal Amerikaanse eiken, bijzonder belangrijk zijn voor onder meer Rosse Vleermuizen. Er zi4en
kraamkolonies in de holen en er is zwermgedrag. Op vraag van Sven werd op 5 april een gecoördineerde telling
gevoerd in het Mouriaubos. Naast Sven, Frank en onze Dirk van de Vleermuizenwerkgroep, nog 3 leden van onze
afdeling daaraan deel. Uit een Amerikaanse eik kwamen er maar liefst 24 dieren uitgevlogen, uit een beuk zelfs 30
stuks. Volgens de onderzoekers is het redelijk zeldzaam dat er zoveel kraamkolonies bij elkaar zi4en, maar dat is
mogelijk verklaarbaar door het gebrek aan dikke bomen met holen in de omgeving. Het is dus heel belangrijk ze te
behouden.
Markeren van de bomen
In de andere boszones van het
Mouriaubos zijn door het ANB
heel wat bomen ‘geschalmd’.
Hieronder veel zomereiken,
tamme kastanje, berken en zo
goed als alle Amerikaanse eiken. Die laatste worden er van
tussen gehaald ten voordele
van het zomereiken-berkenbos
dat op dit soort zandgrond van
nature voorkomt. De nu gemarkeerde bomen worden in het
najaar of begin 2015 gekapt. Er
zal een oproep gedaan worden
naar mogelijke boomkappers.
Zo kunnen de kandidaten een
inscha-ng maken van de kosten en opbrengsten.

Speuren naar de vleermuizen in het Mouriaubos. Foto: Eef Hellemans

Toekomst van het bos
Het Mouriaubos zal een gezond bos worden waar de overblijvende bomen kunnen uitgroeien en waar meer licht
komt op de bosbodem zodat er zich terug struiken en kruidlaag kunnen ves gen. De dikkere bomen zullen dan s laan bezocht worden door spechten en die gaten kunnen op termijn weer interessant worden voor de vleermuizen.
Verder zal het bos aangroeien met de bomen die in november aangeplant zijn langs de ﬁets-o-strade en op termijn
wil de gemeente ook de Kievitlaan zelf laten verwijderen om zo één groot bos te verkrijgen.
Johan Asselberghs
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BELEID
Het natuurdecreet … de basis voor ons natuurbehoud
De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om het natuur- en bosdecreet te wijzigen. Natuurpunt hee# gevochten voor een hele reeks aanpassingen en vele daarvan ook bekomen. Tijd voor een stand van zaken.
Wat zijn de voornaamste uitgangspunten van het nieuwe decreet?
De voornaamste reden waarom de poli ek het bestaande natuur- en bosdecreet wil aanpassen is de uitvoering van
de instandhoudingsdoelstellingen (of IHD’s). Daarom zijn voor speciale beschermingszones natuurdoelen opgemaakt. Die moeten nu gerealiseerd worden en dat vraagt een decretale verankering van een aantal begrippen. Belangrijk principe daarbij is dat van de “sterkste schouders”. Dit houdt in dat het Agentschap Natuur en Bos en de
terreinbeherende vereniging, in hun gebieden zoveel mogelijk van de Europese gevraagde natuur moeten realiseren.
Een tweede doelstelling is de integra e van het natuur- en bosbeleid. In de toekomst zal er nog slechts één soort
beheerplan bestaan waarin zowel bos als natuur vervat zijn.
Een derde doelstelling is om meer actoren te betrekken bij het natuurbeheer. Met name boseigenaars en private
grondbezi4ers vragen al een jd meer mogelijkheden. Dat kan niet los gezien worden van de omvang van de IHDdoelen: het is prak sch onmogelijk dat alleen de overheid en de terreinbeherende verenigingen dit realiseren.
Natuurpunt staat van in het begin open voor de bovenstaande doelen. Wij willen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen in onze beheerde gebieden. Wij verwelkomen iedereen die ook een bijdrage wil leveren aan meer natuur en steunen eveneens het wegnemen van het ar ﬁcieel onderscheid tussen natuur en bos. Wij pleiten wel voor
voldoende garan es op een hoge beheerkwaliteit en een verplicht behalen van beheerresultaten. Bij de voorstelling van de ontwerpteksten eind augustus was Natuurpunt zeer ontgoocheld over wat op tafel lag. In plaats van een
versterking van het natuurbeleid lagen er teksten voor die eerder als een bedreiging en een achteruitgang werden
ervaren. Een reeks knelpunten werd ondertussen wel opgelost.
De aangebrachte verbeteringen:
- Het evenwicht tussen de economische func e (denk vooral aan houtproduc e) en de natuurfunc e is fel verbeterd: de economische func e dient zich te ontwikkelen binnen ecologische randvoorwaarden;
- Na aﬂoop van een beheerplan moet de bereikte natuurkwaliteit op hetzelfde niveau behouden blijven, dit is nu
expliciet voorzien. Het terug vernie gen van natuurwaarden of het omvormen naar een andere mindere ecologische func e kan dus niet meer;
- Een beheerplan is een echt contract waarbij een goedgekeurd beheerplan ook automa sch leidt tot een vergoeding voor dat beheer;
- De regionaal belangrijke natuur binnen de speciﬁeke beschermingszones kan niet verdrongen worden door de
uitbreiding van de door Europa gewenste natuur. Ook buiten de speciﬁeke beschermingszones zijn instandhoudingsdoelen en managementplannen mogelijk.
- Onder de roepnaam ‘sterkste schouders’ is er in het decreet een bepaling opgenomen die bepaalt dat de Vlaamse
regering elke drie jaar vastlegt hoe ANB en de terreinbeherende verenigingen in hun aankoopbeleid voldoende focus kunnen leggen op wat Europa vraagt. Deze focus is dus jdelijk en wordt aangepast op basis van de bereikte
resultaten. Daarbuiten blijven er mogelijkheden om aan te kopen en in beheer te nemen. Voor de eerste periode
wordt er een verhouding 75/25% vastgelegd. In het oorspronkelijk decreet zou kopen of in beheer nemen buiten de
speciale beschermingszone bijna onmogelijk geweest zijn, wat zoveel betekende als dat al onze huidige projecten
binnen onze afdeling s lgelegd werden.
- Het begrip ‘terreinbeherende vereniging” blij# voorzien en via een aparte categorie natuur is ook de term
‘reservaat’ terug aanwezig in het decreet.
Toch zijn er nog wat knelpunten gebleven die verdere aandacht vragen:
- Het evenwicht tussen de Europese doelstellingen en de andere, blij# heel precair. Een (aanzet voor een) volwaardige biodiversiteitsstrategie is er nog niet;
- Het ambi eniveau voor de overheid (ANB) is te laag. Een bepaling in de memorie van toelich ng brengt een beetje
beterschap, maar geen zekerheid;
- Ook de verantwoordelijkheden van de andere overheden zijn veel te onduidelijk. Om de natuurdoelen te halen,
zullen ook zij uit de pijp moeten komen;
- De budge4en zijn te laag en daar staat of valt natuurlijk alles mee. Natuurpunt zal, samen met de andere actoren,
blijven aandringen bij de regering om voldoende middelen te voorzien;
- Er is ook nog een grote onzekerheid over de manier waarop het nieuwe systeem in de prak jk kan werken. Er is
geen duidelijkheid over de nieuwe subsidiebesluiten.
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BELEID
De Vlaamse Regering keurde ﬁnaal het nieuwe natuurdecreet goed, na advies van de Raad van State. Dat advies
toonde aan dat de voorliggende tekst op zijn minst slordig was opgesteld. Heel wat verduidelijkingen en herformuleringen moesten worden toegevoegd. Natuurpunt hee# er mee op toegezien dat die wijzigingen op een correcte
manier gebeurden en dat er via die weg geen bepalingen werden opgenomen die de natuurbelangen nog verder
zouden schaden. Het decreet gaat nu naar het Vlaams Parlement voor bespreking.
Nog steeds geen instandhoudingsdoelstellingen
We stellen bovendien vast dat de kar voor het paard wordt gespannen: de instandhoudingsdoelstellingen, die waren beloofd in het regeerakkoord en drie jaar geleden aan de Europese Commissie hadden moeten worden opgeleverd, zijn er immers nog steeds niet. Ondertussen zi4en zowel natuurbeheerders als (landbouw-)bedrijven in een
juridisch vacuüm. Dit is slecht bestuur. Voor ons is het dan ook onaanvaardbaar dat dit decreet, dat sterk ingrijpt in
het natuurbeleid, zou goedgekeurd worden door het parlement zonder dat de instandhoudingsdoelen (IHD’s) zelf
deﬁni ef zijn vastgelegd.
Goedkeuring decreet gekoppeld aan IHD’s
De goedkeuring van het decreet in het parlement is voor ons dus gekoppeld aan de IHD’s. Die IHD’s zijn dan weer
gekoppeld aan een eerste beslissing over de Programma sche Aanpak S kstof (PAS), een eis vanuit de landbouw en
de industrie. Die PAS moet er voor zorgen dat, via een aanpak op Vlaams niveau, de uitstoot en het neerslaan van
s kstof in Natura 2000-gebieden vermindert. Met Nederland als inspira e (h4p://pas.natura2000.nl/) wil men een
alomva4ende, rechtszekere oplossing creëren, die ecologische voortgang combineert met (economische) rechtszekerheid. Zonder die aanpak zullen bedrijven immers nog moeilijk aan de nodige vergunningen geraken.
Natuurpunt volgt deze besprekingen mee op – onze hoofdbekommernis is uiteraard een snelle daling van deze
vorm van vervuiling in de natuurgebieden. Het is wel duidelijk dat we hier de lat hoog genoeg leggen. Het kan immers niet dat de inspanningen en investeringen in de Natura 2000-gebieden vergeefs zijn omdat de omliggende
bedrijven te veel blijven uitstoten!
Uitvoeringsbesluiten en nota’s
Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten en nota’s, die duidelijkheid moeten bieden over
de inhoud van de nieuwe beheerplannen, de procedures en de ﬁnanciering. Die zouden eind februari een eerste
keer naar de Vlaamse Regering moeten, maar de teksten zijn nog lang niet klaar.
Wij staan er op dat er een systeem komt dat voor ons als vrijwilligersvereniging werkbaar is en dat vrijwilligers een
sleutelrol kunnen blijven spelen. We willen maximale garan es op kwaliteit combineren met een minimum aan bureaucra e. De voorstellen staan daar soms veraf, en dus blij# het hard werken om ook dit nog op een beter spoor
te krijgen. Bij de behandeling van het
ontwerp decreet in het parlement zal
Natuurpunt bij de Vlaamse Parlementsleden aandacht vragen voor een
aantal knel- en aandachtspunten.
Postkaartac:e op de Lokale Algemene Vergadering
Op onze lokale Algemene Vergadering
in januari verzamelden we postkaarten die we via ons secretariaat naar de
parlementsleden stuurden. Zo toonden we dat deze bekommernissen
breed worden gedeeld door alle vrijwilligers in de vereniging – en dat is
broodnodig!
De actualiteit verandert snel. Meer
info over de actuele toestand vind je
op: www.natuurpunt.be/natuurdecreet
Johan
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Verkiezingen 2014 – Geef je stem aan de natuur en laat de natuur niet barsten
Op zondag 25 mei 2014 moeten we allemaal gaan stemmen. Dit zullen ook voor de natuur belangrijke verkiezingen
zijn. Hierna volgt wat Natuurpunt van de volgende Vlaamse regering verwacht.
Zorg voor natuur dichtbij:
Alle Vlamingen kunnen op minder dan 2 km van hun deur op pad in een nabijgelegen groot natuurgebied.
Brengt rust in ons hec sch bestaan
Zet aan tot wandelen en ﬁetsen
Zuivert de lucht van ﬁjn stof
Dempt het verkeerslawaai
Maakt ons gezond en gelukkig
Onze afdeling werkt hier volop aan met de projecten Oude Spoorwegberm, Babbelbeekse Beemden, LangbosBabbelse Plassen, Mosterdpot en Goorbosbeekvallei. Sommige gebieden zijn echter nog wat versnipperd, missen de
structuur (zoals knuppelpaden) om ze makkelijk toegankelijk te maken of zijn nog te klein om bewandelbaar te maken.
Maak klimaatbuﬀers
De natuurlijke overstromingsgebieden moeten worden hersteld of heraangelegd om ons te beschermen tegen klimaatveranderingen. De voordelen van klimaatbuﬀers zijn duidelijk:
Beschermen huizen en bedrijven tegen overstromingen
Vermijden van dure herstelkosten
Voorkomen van menselijk leed bij wateroverlast
Een nieuw habitat voor bedreigde dieren en planten
Onze afdeling hee# in deze zeker al gescoord: dankzij de aankoop van het Goorbos en het Hulstmanbos werd het mogelijk voor de provincie om op onze gronden extra waterberging te voorzien. Er moeten vanuit de Vlaamse regering
blijvend middelen en mensen worden vrijgemaakt om deze goedkope manier van waterberging te blijven creëren.
Creëer grotere natuurgebieden
Laat elk jaar het areaal natuurgebied in Vlaanderen groeien met 3.000 hectare. Het uitbouwen van natuurgebieden is de beste garan e voor het behoud van soorten. De voordelen
van grote natuurgebieden zijn:
Leefgebied voor dieren en planten
Decor voor overweldigende natuurervaringen
S mulans bezoek lokale horeca en kleinhandel door recreanten en toeristen
Werkgelegenheid en -crea e door inzet professionele groenjobbers
De goedkoopste bescherming tegen klimaatverandering
De Oude Spoorwegberm en de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei hebben een oﬃcieel statuut
van erkend natuurreservaat. De Babbelbeekse Beemden en Langbos-Babbelse Plassen volgen hopelijk snel. Alleen voor erkende reservaten wordt beheersubsidie gegeven, niet erkende gebieden worden in afwach ng “gra s” beheerd, zo goed en zo kwaad als het kan ...
Een goede ruimtelijke ordening
De nog niet toegewezen resterende 30.000 hectare natuur en de 70.000 hectare natuurverweving worden ingekleurd
op kaart en gerealiseerd. De voordelen van een goede ruimtelijke ordening zijn met natuurbestemmingen:
Zorgt voor inbedding van natuur in de maatschappij
S muleert de aankoop van bijkomende natuur
Een absolute voorwaarde voor een goed natuurbeleid (juridische bescherming)
Bepalend voor beleving van het landschap
In onze regio is er amper natuur afgebakend op de bestaande gewestplannen. Zo liggen bijna al onze projectgebieden
zonevreemd, meestal in een agrarische bestemming, terwijl die gronden ongeschikt zijn voor land- en tuinbouw. Willen we onze resterende natuurrelicten beschermen, is een juridische bescherming dringend nodig.
Het volledige memorandum voor de verkiezingen kan je vinden op www.barsten.be
Heb je een opdracht voor de nieuwe Vlaamse Regering: laat het weten! Geef hem door via www.barsten.be en Natuurpunt zal je opdracht na de verkiezingen aan de poli ci bezorgen.
Johan Asselberghs
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INFO
Extreem vroege bloeiers dit jaar!
Door de zachte winter met zo goed als vorstvrije nachten, gebeuren er rare dingen op ﬂoris sch vlak. Soorten die normaal nog niet mogen bloeien deden dat toch. De vraag die je bij sommige soorten moet stellen:
bloeien ze nu te vroeg of te laat? Bijna de hele winter stonden de madeliebes vrolijk te bloeien in mijn extensief beheerde gazon. In putje winter zag ik ook op verschillende plaatsen de dagkoekoeksbloem nog
(al ?) bloeien. In mijn tuin deed ook het ruig klokje een poging om rond nieuwjaar te bloeien. Ook vond ik
op 17 januari de eerste bloeiende paardenbloem.
Eind januari stond er speenkruid te pronken
en zelfs kleine maagdenpalm. De sneeuwklokjes waren er ook snel bij. Dat mochten we ondervinden jdens de sneeuwklokjeswandeling
in het Babbelkroonbos. Gelukkig was die al
half februari geprogrammeerd: een weekend
later en we hadden alleen nog uitgebloeide
bloemetjes gezien.
In maart stonden zowat alle voorjaarsbloeiers
te samen in bloei. Normaal gezien is het een
opeenvolging, maar dit jaar stond speenkruid,
Gevlekte Aronskelk Foto : Peter Geschier
bosanemoon en slanke sleutelbloem tegelijk
in bloei. De eerste do4erbloem was al te zien
half maart. Einde maart merkten we een eerste gevlekte aronskelk met bloem in het Goorbos. Maar dat is
nog klein bier tegenover wat er zich in de bermen afspeelt. Wat denk je van de eerste margriet op 10
maart (normale bloei jd ergens vanaf mei), het eerste knoopkruid op 21 maart (normaal einde mei - half
juni), rapunzelklokje op 20 maart (bloei jd juni-juli) en grijskruid op 3 april (bloei jd mei-juli)?
Het is duidelijk: de natuur staat volledig op zijn kop. Het lijkt voor sommige planten al volop zomer :)
Johan

Belevingstocht: op natuur staat geen leeHijd
Tijdens het achtste na onaal vlindertelweekend, op zondag 3 augustus 2014, trekken we er met de grootouders
en hun kleinkinderen op uit voor een duurzame doe- en
leerac viteit. We verkennen uitzonderlijk de bloemrijke
bermen van het AWW 1-bekken. Wim Veraghtert van
Natuurpunt Educa e leidt deze boeiende speurtocht op
maat van grootouders en hun kleinkinderen (6-12 j).
Afspraakplaats: om 14u aan de Duﬀelsluizen, Binnenweg
Duﬀel aan de ingang AWW.
Einde 16u30.
Graag vooraf inschrijven bij: Marleen Van Puyvelde GSM
0486/41.36.58 of via natuur.oudespoorweg@telenet.be.

Kleine Vos

Fo to: Peter Geschier

Kom je mee inventariseren in de Duﬀelse Bermen?
Zoals je in de ac viteitenkalender kan lezen gaan we enkele Duﬀelse bermen inventariseren. Het
nieuwe Duﬀelse gemeentebestuur wil het bermbeheer verbeteren en daarom gaan wij eens kijken
in een aantal bermen of er interessante dingen te vinden zijn. Benieuwd wat we zullen vinden.
Om deel te nemen moet je geen enkele voorkennis hebben, wel gezonde interesse in planten.

29

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

Dirk Costrop
Voorzi4er,
verantw. uitgever en redac,e afdelings,jdsch riH, pro mo,e, zoogdieren en vleermuizen, voorzi4er Mina raad Duﬀel.
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duﬀel
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28
dirk.co strop@telen et.be

Algemeen mailadres van de afdeling:
natuur.oudespoorweg@telenet.be
Website: www.na tuurpunt.b e/oudespoorweg
Wie via mail op de hoogte wilt blijven met bestuursverslagen of vrijblijvend uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, gee#
gewoon een seintje aan Lutgarde!

Johan Asselberghs
Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Ondervoorzi4er,
verantw. beleid, amﬁbieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en Grondgebied : Kon ch, Waarloos en Duﬀel
GNOP-commissie Duﬀel, Regionaal Landschap Rivierenland
Lidgeld en abonnementen :
Bloemenstraat 51, 2570 Duﬀel
Het lidmaatschap bedraagt € 24 en is geldig voor het hele gezin.
015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07
Leden van Natuu rpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialijohan.asselberghs@skynet.be
seerde jdschri#en Natuur.focus (natuurstudie jdschri#) en Natuur.oriolus (voor vogelkijkers): zie hieronder.
Lutgarde Van Driessche
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC:
Secreta ris,
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
conserva tor Mosterdpot, paddenstoelen, ongewerveld en,
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel steeds
lid Minaraad Duﬀel.
ons iden ﬁca enummer voor domiciliëring: 00409423736
Zandstraat 15, 2570 Duﬀel
U ontvangt:
015/32 01 66, gsm 0485/55 97 13
Lidgeld
€ 24
€ 32,50 € 32,50 € 38,50
lutgarde.van.d riessche@ telenet.be
Ludo Bakkovens
Penningmeester,
beleid Duﬀel, coördinato r ‘t Mosterdpotje, lid Cultuurraad Duﬀel,
bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland.
Zandstraat 15, 2570 Duﬀel
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92
ludo.bakkovens@telenet.b e
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Wim Annaert
Conservato r Oude Spoorwegberm,
Moncortstraat 75, 2550 Kon ch
03/457 28 03
wim.annaert@ cme.vib -kuleuven.be

Onze natuurgebieden in b eheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegber m (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

Johan Doms
Conservato r Babbelbeekse beemden , materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duﬀel
gsm 0496 32 19 34
jdoms-pdeprey@base.be
Peter Geschier
Conservato r Goorbosbeekvallei, reda c,e afd elings,jdschriH,
digitale nieuwsﬂits, webmaster
Sta onsstraat 125, 2570 Duﬀel
gsm 0477/69 96 76
peter.geschier@telenet.be
Luc Giglot
Conservato r Oude Spoorwegberm, conservato r Babbelbeekse
beemden , materiaalmeester, voo rzi4er Minaraad Kon,ch
Vitsenveld 30, 2550 Kon ch
gsm 0485/61 70 22
luc.giglot@telenet.be
Marleen Van Puyvelde
Conservato r Goorbosb eekvallei, verantw. edu ca,e, lid Minaraad
Duﬀel
Sta onsstraat 125, 2570 Duﬀel
gsm 0486/41 36 58
marleenvanpuyvelde@telenet.be
Georges De Pauw
verantw. foto club
gsm 0472 / 48 33 81
natuur.foto _os@telenet.be
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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 a4est.
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/oudespoo rweg

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. ac ef in Duﬀel):
S jn Baeten
Voorzi4er en contactpersoon
sporUreak555@hotmail.co m
Website en ac viteitenkalender: www.jnm.b e/pallieterland
JNM-Antwerpen (o.a. ac ef in Kon ch en Waarloos)
S en Boeye
Voorzi4er en contactpersoon
s,enboeye@g mail.com
Website en ac viteitenkalender: www.jnm.b e/antwerp en

FOTOCLUB
Fotoclub Natuurpunt Oude Spoorweg - de Kalmthoutse Heide

Foto: Peter Geschier

Foto: Dirk Costrop

Foto: Inge Hofmans

Foto: Peter Geschier

Foto: Dirk Costrop
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Foto: Dirk Costrop
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