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INFO
Kom je ook naar onze Afdelingsdag op 31/01/2015 ?
Zoals elk jaar gaan we eerst een frisse neus halen: dit jaar gaan we een fikse wandeling maken in de Goorbosbeekvallei.
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 in de Goorbosbeekvallei van 15u00 tot 16u45: afspraak op de parking PVT, Mechelsebaan 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

En wat 2014 betreft:
Onze hartelijke dank aan iedereen die zich af
en toe of juist heel vaak heeft ingezet om de
werking van onze afdeling te ondersteunen
en daarmee de natuur in onze regio te optimaliseren voor plant, dier en mens !

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, Hedwig Van Herck, Jean-Pierre Engelmann, Johan Asselberghs, Joke Delbaen, Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier.

Foto’s/tekeningen van: Dirk Costrop, Dietmar Clijsters, Eef Hellemans, Johan Asselberghs, Johan Peeraer, Jos
Van Reeth, Kristel Fierens, Luc De Naegel, Ludo Bakkovens, Peter Geschier, Wim Annaert.
Verjoegen de zetduivels: Eef Hellemans, Dirk Costrop, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde.
Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk
31 maart 2015 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be .

Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Cover: Genieten van het winterzonnetje in de Goorbosbeekvallei
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Foto: Peter Geschier

VOORWOORD

Beste natuurpunters,
2015! Een schitterend, nieuw jaar, waarin je Natuurpunt
weer kunt steunen. Niet alleen door lid te zijn, maar ook
door deel te nemen aan een of meerdere van de Natuurpunt-activiteiten. Op dit prominente plekje mag ik je er
een aantal voorstellen. Want als je, zoals ik, al enkele jaren
actief meedraait, dan besef je maar al te goed wat Natuurpunt allemaal voor je kan betekenen. Het aanbod is dan
ook uiterst gevarieerd. Er zit vast iets naar je gading bij!
Allereerst denk ik dan aan de paddenoverzet in het begin
van het jaar: jong en oud kunnen hier hun steentje bijdragen. In 2014 werd maar al te duidelijk dat er een aanzienlijke daling was in het aantal getelde dieren. Reden te
meer om er dit jaar voor te zorgen dat elk trekkend amfibie veilig op zijn bestemming aankomt, om zo de soort van
een mooie toekomst te verzekeren. Hun lot ligt mee in
jouw handen, kom dus kijken op een van de paddenoverzetavonden (lees ook het artikel verder in dit blad) en help
ons mee op één van de sfeervolle avonden!
In de eerste maanden van het jaar kan het nog behoorlijk
fris zijn: denk dus aan onze gevederde vrienden en hang
een voederhuisje op. Zo kunnen ze de winter gesterkt door
komen. Kijk op de website van Natuurpunt in het aanbod
van de Natuurpunt-winkel of vraag meer info aan de voorzitter. Zelfs met zo’n klein gebaar kan je al een verschil maken. Wil je echter ook wat actiever betrokken worden bij
de afdeling, kom dan naar een beheerdag. We hebben een
aantal pareltjes van natuurgebieden die je aandacht vast
en zeker verdienen. Versterk zo meteen de vaste ploeg die
zich keer op keer inzet om die plekjes voor iedereen aantrekkelijk te maken. Bezig zijn in de natuur, samen met
gelijkgezinden, is een prachtige ervaring!

Regelmatig zijn we vertegenwoordigd met een standje
waarin we Natuurpunt-producten aanbieden. Op de Dag
van het park bijvoorbeeld, bij de Meifeesten of op de Boerenmarkt, om er maar enkele te noemen. Je treft er leuke
cadeautjes aan en krijgt er de kans om je vragen over Natuurpunt en de natuur in het algemeen aan een van onze

leden te stellen.
Of kom zelf eens achter de toonbank staan en trek nieuwe
leden aan door hun interesse te wekken met een boeiende
babbel over het belang van natuurbescherming. Je bent
meer dan welkom!
Vorig jaar volgde ik de cursus over zangvogels in de tuin en
dat was een echte aanrader, met interessante theorie- en
praktijklessen. Leer je zelf graag bij? Volg dan ook een cursus van Natuurpunt. Verder in dit blad vind je het aanbod
voor 2015: je kan weer heel wat kennis opdoen in een aangename omkadering.
Last but not least wilde ik het nog hebben over de Bosbiekes. Bij dat clubje creatievelingen is het altijd gezelligheid troef. Knutsel je graag of sta je graag in de keuken? Bij
de Bosbiekes kan je jouw talenten helemaal botvieren. We
maken er van alles om de Natuurpunt-activiteiten nog
meer cachet te geven. En dat gaat nooit onopgemerkt
voorbij. En heren: ook “Bosdarren” zijn natuurlijk welkom!
Meer info vind je op de website.
Tijd nu om verder te bladeren en dit tijdschrift te ontdekken. Rest mij nog je een prachtig Natuurpunt-jaar toe te
wensen en je te bedanken voor alles wat je nu al voor
Natuurpunt doet!
Eef.

Wil jij volgende keer op positieve wijze onze afdeling in de kijker zetten of haar werking stimuleren? Stuur dan je artikel (een
klein A4-tje is voldoende) naar de redactie
tegen de uiterste datum vermeld onderaan pagina 2.
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AFDELINGSWERKING
Boomplanting Hulstmansbos - fase 2
Op 4 maart 2012 werden op het terrein waar voorheen het waterzuiveringsstation van de brouwerij AlkenMaes stond, 2.400 bomen en struiken aangeplant. Een grote groep vrijwilligers, Natuurpunters, buurtbewoners, jeugdverenigingen, en anderen zorgde er voor dat de jonge aanplant in een halve dag werd uitgezet op het terrein aan de Gasthuisstraat te Waarloos.
Eigenlijk was het de bedoeling om nog meer bomen aan te planten op het terrein dat voortaan
“Hulstmansbos” zou heten. Maar het noordoostelijke deel van het terrein werd vrijgehouden omdat hierop nog werken moesten uitgevoerd worden.
Het Hulstmansbos wordt aan de noordzijde begrensd door de Hessepoelbeek. Deze beek werd, zoals zovele Vlaamse waterlopen, in vroegere tijden rechtgetrokken. Dat veroorzaakt een snelle afloop van het
water, en bij zware regenval veroorzaakte dit wateroverlast in de verder gelegen woongebieden. Daarom
was er tussen de provincie Antwerpen en Natuurpunt overeengekomen dat er op het terrein een beekmeander en een retentiepoel zouden aangelegd worden. Natuurpunt stelde het terrein van het Hulstmansbos ter beschikking, en de provincie zou zorgen voor de uitvoering van de werken.
Die werken lieten op zich wachten, maar tijdens de voorbije zomer kwamen de meander en de bijbehorende poel er toch. De provincie zorgde zelfs voor een imposante brug om het nieuw gecreëerde eiland te
verbinden met het “vasteland”. Nu kon de 2de fase van de boomplanting doorgaan.

Foto: Jos Van Reeth
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AFDELINGSWERKING
Datum van actie: zondag 30 november 2014. Tijdens de voormiddag werd onze partytent opgezet, spandoeken en wimpels kregen een plaats, materiaal werd aangesleurd, en het te beplanten deel van het terrein werd vakkundig afgespannen.
Veel publiciteit hadden we niet gemaakt. Er zouden slechts 300 zomereiken worden bijgezet, en voor die
klus zouden zich wel voldoende planters aanbieden. Maar er was niet mee gerekend, dat er naast de zomereiken ook nog een pak struiken en nog wat overgebleven plantgoed van een vorige actie moest aangeplant worden. In het totaal: 700 stuks. En daarvoor kwamen slechts 25 moedigen opdagen. We hadden
dus beter toch wat meer publiciteit gemaakt.
“Moedigen” is de juiste uitdrukking. Want het planten viel her en der wat tegen: de ondergrond bleek op
enkele plaatsen harder dan verwacht. En dus was het niet steeds een pretje om kuiltjes te graven voor de
aanplant. Maar de planters lieten zich niet afschrikken, en met een kwinkslag en een lach werd het weer
een vrolijke bedoening.
Aangezien het Hulstmansbos aan ons natuurgebied de Oude Spoorwegberm grenst, werd meteen rekening
gehouden met de toekomstige aanleg van een wandelpad dat door beide gebieden slingert.

Foto: Wim Annaert

Eind goed, al goed. We hadden nog wat plantgoed over, en dat werd vakkundig ingekuild voor later gebruik. En dan was het tijd om de dorstigen te laven. Bij een fris pintje of ander vocht werd er gezellig nagepraat over de volbrachte taak.
De boompjes kunnen beginnen groeien. Zodra ze stevig genoeg zijn, zullen we de omheining rond het terrein afbreken en het bos openstellen voor wandelaars en ravottende jongeren. En de bewoners van het
verder gelegen beekgebied zullen gespaard blijven van wateroverlast dank zij “onze” meander en “onze”
retentiepoel.
Jos
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BURENWERKING
Jeugdzorg Ter Elst gaat het zwerfvuil in de Mosterdpot te lijf.
In het kader van de samenwerking tussen Jeugdzorg
Ter Elst en Natuurpunt Oude Spoorweg heeft Ludo
samen met hun verantwoordelijke vrije tijd een activiteit rond zwerfvuil georganiseerd.

Op woensdag 12/11 had die zwerfvuilactie dan
plaats rond en in natuurgebied de Mosterdpot. De
milieudienst van Duffel zorgde voor grijptangen,
handschoenen, veiligheidshesjes en zwerfvuilzakken
en haalde achteraf ook de ‘oogst’ op.

Een flinke groep van 15 kinderen tussen 8 en17 jaar, 5 begeleiders van Jeugdzorg Ter Elst en onze Luc en Ludo hebben een indrukwekkende hoop rommel
bijeengeraapt. Naast de gebruikelijke blikjes en flessen, ook een brandblusser
en een knalpot.
Vreemd wat sommige mensen bezielt om de mooie natuur zo te verknoeien...

In elk geval ziet
het er nu weer
heel wat beter uit:
dank je wel buren
en buurtjes!
Peter

Foto’s: Dietmar Clijsters
en Ludo Bakkovens
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BEELD IN ZWART EN WIT

Roodborstje
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Foto: Kristel Fierens

AFDELINGSWERKING
Fotoavond Spitsbergen
Spitsbergen?! Waar ligt dat? Hoe kom je daar? Sinds de Spitsbergenavond weten we er alles over.
Johan Asselberghs gaf aan de hand van een fotoreeks een verslag over een 11 daagse Odysseereis naar het hoge
noorden met natuur.reizen. 115 Natuurpuntleden, gewapend met evenveel verrekijkers en/of telescopen, voeren
vanop de Westerschelde via Noordzee en Noord-Atlantische Oceaan met de Plancius richting Spitsbergen: goed
voor 5 dagen volle zee.
Op het programma onder andere: de zee afspeuren, eten, de zee afspeuren, informatiesessies volgen (over walvissen, het Noordzeebeleid, zeestromingen, de invloed van de opwarming van de aarde hierop, ...) de oceaan afspeuren, ….
De eerste bestemming was het magische eiland Jan Mayen, onderdeel van de eilandengroep Spitsbergen, met een
imposante vulkaan die zich minstens 335 dagen per jaar niet laat zien door een hardnekkige mist. Een wandeltocht
van ruim 10 km over het eiland met aansluitende zodiaccruise naar de vogelrotsen met broedende dikbekzeekoeten
en kleine alken was erg boeiend. Terug op de Plancius, bij het wegvaren van het eiland, een heel aangename verrassing. De 2200 meter hoge Beerendsberg liet zich welgeteld 10 minuten in volle glorie zien ... even later was de mist
terug.
Daarna was het opnieuw de oceaan verkennen en vol bewondering het pakijs en de Groenlandzee afspeuren, even
onderbroken door een ‘zomers’ BBQ-tje bij -3°C. Volgden de besneeuwde bergen van het eiland Svalbard en ondertussen natuurlijk blijven zee en fjorden afspeuren. Eventjes aan land in de buurt van Ny Alesund, de dag erna zodiaccruise naar Poolepynten om dan via de Magdalenfjord naar de eindbestemming Longyaerbyen te varen, een stadje
van 2.200 inwoners of zowat 90% van alle eilandbewoners.
Daar stopte het gemeenschappelijk programma. Enkele NP’ers bleven op de Plancius voor de ijsberenspecial, de
meeste anderen stapten naar de camping, anderen naar een hotel, Johan zelf naar het guesthouse voor nog 3 dagen
ter plaatse. Gespreid over zowat 10 dagen vertrok er elke dag wel iemand richting België of richting Noorwegen,
of ... . De samenhorigheid tussen de resterende Natuurpunters onderling om zoveel mogelijk planten en dieren te
spotten was er nog wel.
Of dat iets heeft opgeleverd?
Zeg dat wel! We kregen prachtige beelden te zien van
Noordse stormvogel, Jan van
genten, Papegaaiduikers, grote
families orka's, vinvissen, walrussen, beloega’s (witte dolfijnen), Poolvos, Rosse en Grauwe franjepoten, Koningseiders,
Ivoormeeuw, Kleine alken,
Zwarte zeekoet, ... en niet te
vergeten de koning van het
noorden: mister ijsbeer! Zelfs
op een filmpje konden we
meegenieten van deze ongelooflijke ontmoeting. We ervoeren het alsof we er zelf bij
waren.
Foto: Johan Asselberghs
Ook de Arctische flora kwam
aan bod: sommige planten
waren herkenbaarder dan andere: heermoes- en steenbreek: dat ging nog, maar een wilgenbosje van enkele cm
hoog verraste evenals de wijze waarop sommige planten zich wapenen tegen de barre kou.
Een zeereis naar het barkoude Spitsbergen meemaken in een (iets té) warme zaal van de Duffelse bibliotheek, een
aangename manier van reizen!
De inkomsten van de avond gingen naar het reservatenfonds, een extra fijn aspect van deze boeiende avond.
Joke
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EDUCATIE
Cursuskalender 2015
Amfibieën
Salamanders zijn sexy ! Kikkers zijn blaaskaken ! Padden houden van een verscholen leven! Dit en nog veel meer kom je te weten
op de cursus "Amfibieën". We houden het daarbij niet bij een partijtje namen noemen, maar gaan telkens in op de boeiende en
unieke levenswijze van deze dieren. Na een korte theoretische sessie van één avond trekken we het veld in tijdens 4 gevarieerde
excursies.
Programma
Woensdag 21 januari 2015: theorie door Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie
Afspraak in het Mosterdpotje van 19u30 tot 22u30
De excursies worden door onze amfibieënspecialist Johan Asselberghs geleid.
De data voor de praktijkexcursies, zeker deze van maart, zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden die al dan niet de aanwezigheid van amfibieën sterk beïnvloeden.
Woensdag 18 maart 2015: excursie 1 in de Babbelbeekse Beemden: herkennen van amfibieën in het donker: geluiden en zaklampmethode.
Afspraak: 21u00 ter plaatse ingang natuurgebied Babbelbeekse Beemden (mogelijk vooraf paddentrek: deelname en telling mogelijk), einde rond 22u30.
Zaterdag 28 maart 2015: excursie 2 in de Mosterdpot-Goorbosbeekvallei: herkennen van amfibieën in het veld.
Afspraak om 9u30 aan het Mosterdpotje, einde om 12u30.
Zondag 29 maart 2015: excursie 3 in de Babbelbeekse Beemden: herkennen van amfibieën in het veld.
Afspraak om 9u30 aan de ingang van het natuurgebied, einde om 12u30.
Woensdag 6 mei 2015: excursie 4 in Luitersheide te Lint herkennen van de 3 soorten watersalamanders.
Afspraak om 19u30 op de parking van Lerenveld te Lint, einde om 22u00.
De prijs voor de gehele cursus is 30 EUR voor leden en 35 EUR voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 19 januari 2015 via natuur.oudespoorweg@telenet.be of bij Marleen Van Puyvelde, 0486/41.36.58

Vogelzang in het bos
Een vroege ochtend in het voorjaar. Het bos wordt wakker met een indrukwekkend ochtendconcert van de vogels. Maar welke
vogels horen we allemaal? In deze cursus leren we de geluiden van de bos- en heidevogels kennen en hérkennen. Is het nu een
Koolmees of een Zwarte Mees, een Groene Specht of toch een Zwarte of misschien wel een Boomklever. Je leert er alles over in
deze cursus. Naast een uitgebreide reeks geluiden krijgt u ook van elke vogel wel een stukje film te zien.
Programma
Maandag 09 maart 2015: theorie door Koen Leysen van natuurpunt educatie
Maandag 16 maart 2015: idem
Afspraak telkens in het Mosterdpotje van 19u30 tot 22u15
Zondag 19 april 2015 : excursie 1 wordt geleid door Dirk Costrop in de Hondsbossen van Sint-Katelijne-Waver
Afspraak om 7u00 aan de ingang van het natuurgebied, einde om 10u00.
Zondag 03 mei 2015 : excursie 2: gids en plaats nog te bepalen.
Afspraak om 6u00 aan de ingang van het natuurgebied, einde om 09u30.
De prijs voor de gehele cursus is 24 EUR voor leden en 28 EUR voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 15 februari 2015 via natuur.oudespoorweg@telenet.be of telefonisch bij Marleen Van Puyvelde,
0486/41.36.58.

Workshop Bijenhotels maken
Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen
verdwijnen uit hun korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog slechter doen. Hoog tijd voor actie
dus. Met een inleidende cursusavond en een workshop bijenhotels bouwen willen we ons samen met u inzetten voor de
wilde bijen.

Programma
Donderdag 05 maart 2015: inleidende infosessie over wilde bijen door Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie
Afspraak in het Mosterdpotje van 19u30 tot 22u30
Zondag 08 maart 2015 : workshop bijenhotel en bijenhotelletjes bouwen, begeleid door Dirk Costrop, aan het Koetshuis van het
Natuurgebied De Mosterdpot. We bouwen samen een groot bijenhotel voor de omgeving van het Koetshuis/materiaalschuur en
voor de deelnemers een klein bijenhotelletje voor eigen tuin of terras.
Afspraak om 13u30 aan het Mosterdpotje, einde om 16u30.
De prijs voor de beide onderdelen (materiaal inbegrepen) is 12 EUR voor leden en 14 EUR voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 12 febr. 2015 via natuur.oudespoorweg@telenet.be of telefonisch bij Marleen Van Puyvelde, 0486/41.36.58.
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TUSSENDOOR
“900 leden Of toch bijna.”
Zo begon het voorwoord in het vorige nummer van dit afdelingstijdschrift. Intussen is dit helemaal achterhaald.
Ons ledenaantal zit nu boven de 900. En we willen er graag nog leden bij. Op naar de 1.000: een mooi getal!
22.500 is ook een mooi getal. Zo veel bomen heeft Natuurpunt Oude Spoorweg –dat zijn jij en ik, Kontichnaars en
Duffelaars- in de laatste drie jaar helpen aanplanten.
Het begon op 4 maart 2012 in het Hulstmansbos: 2.400 boompjes. Nog diezelfde maand volgden 800 boompjes in
het Goorbos. Op 17 november 2013 werden 1.600 boompjes aangeplant in het Langbos, en kort daarna kwamen
er tussen het Mouriaubos en de spoorwegtalud in Duffel zo maar eventjes 17.000 boompjes bij. Voorlopige finale
op 30 november 2014: 700 zomereiken en struiken voor de tweede fase van het Hulstmansbos.
Soms waren die boomaanplantingen een initiatief van onze afdeling, soms een gemengd initiatief. Maar wij hebben wel steeds mee de kar getrokken.

Retentiebekken Hessepoelbeek in Hulstmansbos - Foto: Jos Van Reeth

Nog een mooi getal: 3. Zoveel
waterbufferingsgebieden beheert
Natuurpunt Oude Spoorweg.
Nummer één: het retentiebekken
van de Goorbosbeek naast de Netedijk en de Mosterdpot. Nummer twee: de Babbelse Plassen
aan het Langbos / Kapellekesbos.
En nummer drie: de retentiepoel
in het Hulstmansbos. Voor deze
laatste heeft Natuurpunt Oude
Spoorweg haar terrein ter beschikking gesteld. De provincie
zorgde voor de aanleg.
Moet het nog bewezen worden
dat Natuurpunt nuttig –of zelfs
nodig- is voor de gemeenschap?

Wereldwijd is er de laatste 20 jaar 7 % bosoppervlakte verloren gegaan (bron: K. Carstensen, Forest Stewardship
Council). In Vlaanderen verdwijnen er al jarenlang meer bomen dan er bijkomen. En dat terwijl we het zuiverende
effect van bossen meer dan ooit nodig hebben in onze van fijn stof verzadigde regio. Met onze 22.500 bomen zijn
we dus goed bezig.
En retentiebekkens zorgen voor minder –of geen- wateroverlast. Maar die bekkens moeten wel onderhouden worden. Zo zijn we dit jaar aan de Goorbosbeek en in de Babbelse Plassen aan de slag geweest. De beheerploeg kwam
maaien, de helpers voerden het maaisel af, om daarna gezellig na te praten met pint of frisdrank.
Bomen planten, retentiebekkens onderhouden en nog veel meer, is enkel mogelijk dank zij onze leden. Zowel de
niet-actieven, die ons steunen met hun lidgeld, als de actieven, die ook helpen bij beheer of andere activiteiten.
Daarom is het belangrijk dat onze leden ook in 2015 lid blijven, dat we trachten nieuwe leden te werven, en dat
méér leden deelnemen aan onze activiteiten.
Kriebelt het om eens deel te nemen? Een goede gelegenheid om de eerste stap te zetten is de Afdelingsdag die
doorgaat op 31 januari 2015. Op het programma: eerst een gezonde wandeling, daarna samenkomst in het Mosterdpotje (ons “clubhuis”) voor een overzicht van de voorbije en komende activiteiten, en een gezellige babbel met
knabbeltjes en drankjes. En, zeer belangrijk: ’t is gratis!

10

TUSSENDOOR
We sturen ook regelmatig aankondigingen en herinneringen rond per e-mail. Als je die nog niet krijgt, bezorg ons
dan je e-mailadres. Wees niet bang: we maken er geen misbruik van, en we doen je mailbox niet overlopen met
futiliteiten. Enkel informatieve berichten worden door ons communicatieteam verstuurd.
Geïnteresseerd? Stuur je e-mail adres naar: natuur.oudespoorweg@telenet.be

Wandeling afdelingsdag 2014 - Foto: Peter Geschier
Weet dat je steeds welkom bent op een of andere activiteit. Het programma van die activiteiten vind je op de middenpagina’s van ons afdelingstijdschrift. En op onze website.
Wat dat communicatieteam betreft: we hebben nog plannen en we zoeken nog medewerkers. Heb je verstand
van tijdschriften, internet, Facebook, of andere media, dan willen we graag eens met je spreken. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.
Dus:
- We zien elkaar op de Afdelingsdag, 31 januari 2015.
- Je bezorgt ons je e-mailadres.
- En misschien treed je zelfs toe tot ons communicatieteam!
Jos
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WANDELINGEN DIE INSPIREREN
Goorbosbeekvallei - 31 december 2014
Via deze nieuwe rubriek nemen we je telkens mee op een verrassende wandeling in één van onze afdelingsgebieden.
Vanzelf zal ook steeds een ander seizoen aan bod komen. Daarnaast laten we ons niet alleen inpalmen door bijzondere waarnemingen en ervaringen maar hebben eveneens aandacht voor het wonderbaarlijk effect van de natuur
op de mens. Uiteindelijk doel is ook jou te inspireren om te wandelen, alleen of in groep, en te profiteren van de
energiegevende en ontspannende natuur.
Het is putje winter en kerstvakantie. Er ligt nog een ijzig laagje sneeuw op
velden en weiden en een lekker zonnetje nodigt ons uit om met de kleindochter te gaan stappen in het Goorbos. Na ezeltje Isidoor te hebben begroet vertrekken we via het Spoorwegbosje naar het Wiel.
Tussen het treingeraas door trekt een
groepje kwetterende staartmezen onze
aandacht. Op de kale takken zijn de vogels
gemakkelijk waar te nemen. Ook een vink,
koolmees en pimpelmees zijn naarstig bezig tussen de jonge botten hun kostje bij
mekaar te scharrelen. Voor Ella, die net vijf jaar oud is geworden, gaat het allemaal wat snel. Die verrekijker ligt immers zwaar in de hand en de vogeltjes blijven maar niet zitten. Toch blijft ze geboeid door alles wat haar fantasie prikkelt.
Korte takken en twijgen die uit de sneeuw komen piepen worden voor haar plots
grote kabouterbomen. Bij iets te
dunne elfenbankjes stelt ze zich terecht de vraag of die nu net niet
te smal zijn als elfenzitje.

Even verderop zijn we getuige van een gedroomd scenario. Vier
reeën zoeven in een grote boog om ons heen. Met vier poten tegelijk in de lucht maken ze elegante sprongen en maken dan halt
om op hun beurt ons te observeren. Heerlijke meevaller!

We beseffen dankbaar dat de natuur zich redelijk vlug herstelt. Acht jaar geleden was dit gebied nog een ondoordringbare woestenij. Nu voelen mens en dier zich hier welkom. Paden en bruggetjes nodigen uit tot wandelen en
joggen en dieren kunnen ongehinderd migreren van de ene groene plek naar de andere.
Het is bemoedigend te zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar deze plek. Want de natuur doet iets
met ons!
Wandelen in de natuur heeft zeer gunstige effecten op onze psychische en fysieke gezondheid. Het biedt rust, ontspanning,
ruimte en beweging. In Nederland is via wetenschappelijk onderzoek (Agnes van den Berg, hoogleraar Natuurbeleving) reeds
aangetoond wat een wandeling in de natuur teweegbrengt:

meer mildheid en acceptatie

meer zelfvertrouwen

meer bewustzijn van zichzelf en de omgeving

meer zin om iets te ondernemen, in actie te komen

meer plezier in werk

meer bevlogenheid

mensen zijn tevredener over het leven en hebben minder stress
Ook voor kinderen kan wandelen en spelen in de natuur wonderen doen. Het verhoogt hun concentratie, maakt moediger, komen beter hun afspraken na, enz. Wetenschappelijk onderzoek biedt steeds meer aanwijzingen dat de toename van welvaartziekten onder kinderen samenhangt met de toenemende verwijdering tussen kinderen en natuur.
Je kan daarover lezen op de site www.scharrelkids.be/over-scharrelkids.html
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WANDELINGEN DIE INSPIREREN

Even verderop, in de weide naast de Goorbosbeek, staat
een sneeuwman te smelten in het zonnetje. Ella steekt
armen en neus terug netjes op hun plaats en vindt zichzelf heel flink dat ze de koude sneeuw lang in haar handjes kan houden.

Ook het geweizwammetje is in de vroege winter op zijn
mooist. Het is dan geweivormig vertakt en aan de uiteinden wit bestoven met sporen. Deze jonge taai elastische
knotsjes zijn onderaan zwart en bovenaan wit, waardoor
deze zwam weleens 'broek van Napoleon' wordt genoemd.

Terug in het bos kijken we met de loep naar de prachtige
vormen van mossen en korstmossen en ontdekken
goudkoperen kapseltjes die op frêle steeltjes boven het
zachte mos uitsteken. Mossen voelen zich juist het best
tijdens de winter. ’s Winters tooien ze zich met kapseltjes, huikjes, nieuwe bladeren. Een fascinerende wereld!

Na een goed uur zit onze wandeling erop. We zwaaien
nog even naar de buizerd die boven het gebied cirkelt en
lopen langs de serre terug naar het vertrekpunt.

Zin gekregen om zelf ook je laarzen aan te trekken? Gewoon doen. Een uurtje wandelen kan al wonderen doen. Als
je graag zelf eens meewandelt, alleen of in groep, neem dan gerust contact op:
marleenvanpuyvelde@telenet.be, 0486/41.36.58, of via natuur.oudespoorweg@telenet.be
Op 31 januari is er tijdens onze afdelingsdag trouwens een geleide winterwandeling gepland doorheen het Goorbos tussen 15 en 16u45. We kijken alvast uit naar je deelname!
Marleen

Foto’s: Peter Geschier
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PAGINA VAN DE VRIJWILLIGER
Kristel is één van onze meest actieve leden en bijzonder creatief bovendien!

Vogels voeren in de tuin is de moeite waard: je helpt er de vogels mee en je beleeft er zelf ook veel plezier aan om
deze diertjes bezig te zien. Ik doe al enkele jaren mee aan de maandelijkse tellingen van Natuurpunt en ik sta er
eigenlijk van versteld hoeveel soorten er zoal verschijnen in onze tuin in Kontich. Ik kom soms aan 21 soorten.
Ik maak dikwijls zelf het eten voor de
vogels, bv wrijf ik een dennenappel door
ossenwitvet en dop die dan in het vogelzaad, of ik maak vogeltaartjes door
zaadjes in cakevormpjes te gieten en
daarover gesmolten ossenwit dat ik dan
terug laat opstijven. In de zomer plant ik
zonnebloemen in de tuin zodat de vogels daaruit de zonnepitten kunnen opeten: leuk om te zien welke acrobatentoeren de mezen uithalen om de pitten
eruit te krijgen!
Er hangen ook enkele nestkasten in de
tuin die al bewoond zijn door koolmees
en pimpelmees. Verder heeft er al een
merel en roodborst in de tuin gebroed.

Roodborst (boven)
Pimpelmees (rechts)
Bosbiekesknutsels
(onder)
Foto’s: Kristel Fierens

Het is altijd leuk om met de Bosbiekes bij elkaar te komen en
samen creatief bezig te zijn. De spulletjes verkopen we dan bv
op de kerstmarkt en de opbrengst gaat naar Natuurpunt !
Kristel
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ACTIVITEITENKALENDER
Afdelingsdag: Wandeling, overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar; foto's, ... nieuwjaarsreceptie; gezellig samenzijn en algemene vergadering
Winterwandeling doorheen het Goorbos van 15u00 tot 16u45.
Afspraak: 't Mosterdpotje, parking op PVT, Mechelsebaan 218, Duffel. Stevig schoeisel niet vergeten!!
Nieuwjaarsreceptie: Vanaf 17u in 't Mosterdpotje. Einde: zelf in te vullen...
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of 0476/66 08 28
zaterdag 31 januari 2015

van begin februari tot eind maart

Paddenoverzetacties in Senthout

Vanaf zonsondergang tot soms 20 à 23u (weersafhankelijk) Wie inschrijft krijgt digitale nieuwsbrief over paddentrek
Afspraak: aan de resultatenborden Senthout-Hoevelaan te Duffel
Contactpersoon: Johan Asselberghs, 015/ 31 94 88 of 0479/65 29 07 ; johan.asselberghs@skynet.be
zaterdag 7 en zondag 8 februari 2015 Wilgen knotten in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden
Vanaf 9u30 tot 16u. Afspraak aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij Senthout te Duffel (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd). Laarzen zijn meestal nuttig.
Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms, 0496/32 19 34
zaterdag 14 februari 2015
Beheer in natuurgebied de Mosterdpot: Allerlei natuurbeheerwerkjes
Afspraak om 9u30 aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 13u
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13
zaterdag 21 en zondag 22 februari ‘15 Beheer in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' : hakhoutbeheer
Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. Het kan wel nuttig zijn om Luc of Wim vooraf te contacteren, om de werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken).
Afspraak zaterdag: Mechelsesteenweg te Kontich
Afspraak zondag: Mechelsesteenweg te Kontich
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
zondag 22 februari 2015

Sneeuwklokjeswandeling in het Babbelkroonbos: Het bos is eigendom van Elia
en in beheer van Natuurpunt. Natuurpunt wist hier recent een perceel aan te kopen dat vol sneeuwklokjes staat. Mogelijk zijn er ook al andere voorjaarsbloeiers.

Afspraak : om 14u00 aan de parking begraafplaats, Bouwenstraat te Lint. Einde omstreeks 17u.
Opgelet: Laarzen niet vergeten!
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86
vrijdag 27 februari 2015

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

Om 20u in de Beethovenzaal van de bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel
2 €/persoon als bijdrage voor ons reservatenfonds
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75
dinsdag 3 maart 2015

Open bestuursvergadering

Vanaf 20u15 in het Mosterdpotje
donderdag 5 maart 2015

Bijenhotels maken: waarom en hoe

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.
Bijdrage aan de onkosten voor de twee sessies (zie ook 8 maart): 12 euro, te storten op rekeningnummer BE65 5230
80192096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding "Bijenhotel maken"
Lesgever: Joeri Cortjens
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zondag 8 maart 2015

Bijenhotels maken: zelf aan de slag!

Afspraak om 13u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 16u30
Inschrijven: zie 5 maart
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
maandag 9 maart 2015
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Cursus Vogelzang in het bos: 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 in het bos" en in voorkomend geval je lidnummer
Lesgever: Koen Leysen
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58

ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 14 maart 2015

Beheer in natuurgebied de Goorbosbeekvallei: bosbeheer

Afspraak : om 9u30 aan de ingang van bos 2 (naast Rode Pen, links van de serre. Laarzen niet vergeten!
Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan altijd)
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
maandag 16 maart 2015

Cursus Vogelzang in het bos: 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
Cursus Amfibieën: 1e praktijkwandeling: herkennen van amfibieën in het donker:
geluiden en zaklampmethode (mogelijk vooraf paddentrek: deelname en telling
mogelijk)
Afspraak om 21u aan de ingang van het natuurgebied de Babbelbeekse Beemden, in de Bremstraat vlakbij Senthout Duffel
Einde 22u30
Begeleider: Johan Asselberghs
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
woensdag 18 maart 2015

zaterdag 28 maart 2015

Cursus Amfibieën: 2e praktijkwandeling: herkennen van amfibieën in het veld

Afspraak : om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT). Einde rond 12u30
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
zondag 29 maart 2015

Cursus Amfibieën: 3e praktijkwandeling: herkennen van amfibieën in het veld

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het natuurgebied de Babbelbeekse Beemden, in de Bremstraat vlakbij Senthout te Duffel.
Einde rond 12u30
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
Beheer in natuurgebied de Zandbergen en de Oude Spoorwegberm:
woensdag 1 tot vrijdag 3 april 2015
begeleiden van 20tal leerlingen Sint-Rita
Begeleiders melden zich bij Wim
Afspraak: Zandbergen via Groeningenlei Kontich
Woensdag en donderdag werken we van 9u tot 16u. Vrijdag werken we van 9u tot 12u
Contactpersoon: Wim Annaert, 03/457 28 03
Verrassingstocht vogels kijken: een hele dag vogels observeren. Waar? Johan
zondag 12 april 2015
zoekt de mooiste plekjes op in Vlaanderen...
Afspraak: om 9u aan het plein aan de Van der Lindenlaan, hoek post te Duffel. Verplaatsing met de wagen (bij voorkeur
carpoolen). Einde rond 18u ter plaatse. Laarzen en verrekijker niet vergeten, een snack is eveneens aangewezen.
Contactpersoon: Johan Giglot 0479/66 77 04
zaterdag 18 april 2015

Beheer 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 19 april 2015

Cursus Vogelzang in het bos: 1e praktijkwandeling

Afspraak om 7u aan de Hondsbossen, speelpleintje aan het einde van Den Haes, Sint Katelijne Waver. Einde rond 10u
Begeleider: Dirk Costrop
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58
vrijdag 1 mei 2015

Wandeling Kleitrappers

drankenstand aan het Mosterdpotje
vanaf 7u30 alles klaarzetten en wandelaars van 8u tot 17u
Zaterdag 28/2, zaterdag 29 maart, zondag 26 april JNM Beheer in de Vuile Plas
Afspraak: 10u aan het begin van het weggetje naar de Vuile Plas in de Aartselaarstraat (wanneer je deze straat volgt vanaf de Drie Eikenstraat steeds rechtdoor blijven gaan tot de plek waar de asfaltweg naar rechts draait: daar is de afspraakplek, Google Maps coördinaten:
51.152804,4.420343) of om 10u15 in de Vuile Plas aan het einde van de asfaltweg. Einde voorzien om 17h.
Meenemen: stevig schoeisel en werkkleding, goesting, bokes, drinken, koekjes
Check http://www.jnm.be/antwerpen voor updates
Contactpersoon: Bram Wyers; bram.wyers@hotmail.com
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AFDELINGSWERKING

Kerstmarkt Kontich
Zoals elk jaar stond Natuurpunt Oude Spoorweg met een sferig kraampje op de kerstmarkt van de SintMontfortschool in Kontich-Kazerne. Ditmaal niet buiten in een tent maar wel in een lekker verwarmd klaslokaal. De
dag ervoor had het immers hard gewaaid en werd voor die optie gekozen om mogelijke rampscenario's te vermijden.

Naast het klassieke aanbod van nestkastjes, drukwerk, geschenkpakketten Gageleer, e.d. hadden de
Bosbiekes gezorgd voor zelfgemaakte vetbollen,
gehaakte en houten figuurtjes, koekjes en marshmellows en theelichthoudertjes. Voor elk wat wils
dus.
De verkoop liep dan ook erg vlot. Voor extra sfeer
zorgde de Kerstman die, samen met zijn helpers,
de school een bezoekje bracht. Hij deelde hetzelfde lokaal en ging zowel met de kinderen als met
onze ploeg op de foto.
Ambiance was er dus zeker genoeg en dat alles
werd nog eens extra aangenaam gemaakt, dankzij
de heerlijke smoutebollen, taart, cava en jenever
van de andere deelnemers.
Veel glunderende kindergezichten en glimlachende
ouders vertelden ons dat het meer dan goed was.

Eef

Foto’s boven : Luc De Naegel
Foto linksonder: sint-montfort.be
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STUDIE

Paddenoverzet 2014
Het jaar 2014 was een desastreus paddentrekjaar op het Senthout. Nooit eerder werden er zo weinig dieren gevonden. Zelfs het cijfer van de beginjaren (1996) lag met 332 nog hoger. Een totaal van 287 dieren is maar een goede 10
procent van de topjaren 2006 en 2010. Sindsdien is er een sterk verval met 2014 als hopelijk dieptepunt.

Soort

Aantal levend veilig overgezet

Aantal dood

Gewone pad

204

16

Bruine kikker

15

0

Groene kikker

0

0

Alpenwatersalamander

20

5

Kleine watersalamander

17

0

0

0

266
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Vinpootsalamander
TOTAAL: 287
Mogelijke verklaring?

Om een verklaring te vinden voor deze
resultaten kijken we eerst naar paddentrek elders. Ook al is er voor Vlaanderen
geen duidelijke lijn te trekken, op de
meeste plaatsen deden de padden het
aanzienlijk slechter. In onze regio werden
het aantal gevonden padden met 1/3 gereduceerd, soms meer.
Op zoek naar oorzaken komen we onvermijdelijk uit bij het voorjaar van 2013. De
paddentrek verliep toen in 2 fasen. Het
merendeel van de dieren (goed voor afgerond 60% van de registraties) trok vóór
een zware winterse periode met maar
liefst 8 ijsdagen op rij richting poelen. Vóór
de ongemeen koude en snelle winterinval
waren veel amfibieën al in de poelen die
minstens 14 dagen volledig toegevroren zijn
geweest. De populaties werden hierdoor
ongetwijfeld gedecimeerd. Mogelijk is dat
ook een verklaring voor de uiteenlopende
resultaten tussen onze regio en deze van
Oost en West-Vlaanderen. Daar heeft de
vorst minder hard toegeslagen en hebben
meer dieren de winterse periode overleefd.
Dit verklaart misschien het verschil tussen
de regio’s, maar nog niet waarom het Senthout harder achteruit boerde dan de andere
actieplaatsen in onze regio. Toch is ook hiervoor een plausibele verklaring te vinden in
het verleden. In 2011 is er nauwelijks of
geen voortplanting geweest door de extreem droge lente in combinatie met grond20

Foto’s: Eef Hellemans

STUDIE
wateroppompingen door Eandis voor het aanleggen van nieuwe gasleidingen. De sloten van de Babbelbeekse
Beemden zijn toen voor de eerste keer ooit in de maand mei volledig uitgedroogd, een ramp voor de vele dikkoppen. Wellicht is toen zo goed als alles verloren gegaan. Als je weet dat het ongeveer 3 jaar duurt vooraleer een gewone pad volwassen is, dan kan het wegvallen van deze generatie een bijkomende verklaring geven aan de desastreuze terugval van het aantal padden. Daarenboven zorgden de extreem zachte winters en voorjaren van 2011
en 2012 ervoor dat de dieren in het winterseizoen actief waren en dus energie en vetreserves verbruikten terwijl
er geen eten te vinden was. In die overzetjaren viel het ons op dat we soms uitgemergelde dieren vonden tijdens
de paddentrek. Dat was in 2014 niet meer het geval: de weinige dieren die we het afgelopen paddenoverzetseizoen vonden, zaten allemaal goed in een vetlaag en waren dus kerngezond: hoopgevend nieuws!
Bij kikkers lijkt in 2014 het omgekeerde verhaal waar. Bruine kikkers hebben een topjaar achter de rug, dat bleek
ook uit de vele kikkerdril die overal ten velde werd gevonden in de poelen. Het is geweten dat Bruine kikkers beter
bestand zijn tegen vorst. In 2013 bood men me ook een bevroren klomp kikkerdril aan en jawel hoor, vele eitjes
ontwikkelden zich na het ontdooien nog tot dikkoppen.
Over enkele maanden zullen we te weten komen of het dieptepunt van het aantal padden op het Senthout bereikt
is of niet. We hopen alvast dat de populatie terug in stijgende lijn zal gaan.
OPROEP
Het paddenoverzetseizoen komt (heel?) binnenkort weer op gang. Op onze Vlaamse wegen zullen weer duizenden
amfibieën eindigen als verkeersslachtoffer. Wil jij dit mee helpen vermijden, dan rekenen we op jouw medewerking. Kom een avondje mee padden, kikkers en salamanders rapen en help zo deze dieren veilig naar hun voortplantingspoel.
Interesse? Schrijf je dan in voor de Hylakrant 2015 bij johan.asselberghs@skynet.be
Deze digitale nieuwsbrief houdt je op de hoogte wanneer er veel kans is voor paddentrek. De ervaren overzetters
weten dat het niet altijd makkelijk is om paddentrek te voorspellen, vandaar dat deze nieuwsbrief je dagelijks op
de hoogte houdt. Als er een pad gevonden is, of
de kans op paddentrek is hoog dan zal je het via
deze nieuwsbrief zeker als eerste weten.
Je kan de Hylakrant ook volgen op onze afdelingswebsite: www.natuurpunt.be/oudespoorweg
In onze afdeling vindt er een paddenoverzetactie
plaats in het Senthout in Duffel. Deze actieplaats
omvat de volgende straten: Missestraat, Senthout
en Bremstraat (Lier) . Nieuwkomers melden zich
tijdens paddentrekavonden aan het informatieen telbord dat wordt geïnstalleerd op het kruispunt van Senthout en Hoevelaan in Duffel.
Het spreekt voor zich dat er ook in veel andere
straten paddentrek plaats vindt, maar waar we
helaas geen actie kunnen ondernemen. Hier vragen we dan ook aan iedereen om 30km/h te rijden, zo overleven de meeste dieren.
Meer informatie over de paddenoverzetactie in
het Senthout bij Johan Asselberghs (zie gegevens
bij bestuursfuncties)
Algemene informatie: www.hylawerkgroep.be of
www.paddenoverzet.be
Johan
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Kwakkelweetjes
Als vogelliefhebbers horen dat er in hun buurt een kwak gezien werd, gaat hun hart altijd wat sneller slaan. Het gebeurt niet zo vaak dat deze prachtige nachtreiger hier kan waargenomen worden. Een indringend rood oog onder een
pikzwarte kap waaruit een witte priemvormige pluim steekt.
Tegenwoordig dus behoorlijk zeldzaam in onze contreien, maar in de middeleeuwen helemaal niet. Zo werden er in de
14e eeuw in de buurt van Gouda op 1 jaar tijd enkele duizenden (waarschijnlijk jonge) exemplaren gevangen en verkocht voor menselijke consumptie. Deze reiger werd blijkbaar beschouwd als een echte delicatesse! Uit nieuwsgierigheid heb ik wat gegoogeld om een middeleeuws recept te vinden, echter geen succes. Wie dit toevallig in zijn keukenla heeft liggen, mag dit altijd doorsturen. De valkenjacht op reigers was voorbehouden tot de lokale heren. Reigers
behoorden immers tot de ‘edele’ vogels, en daardoor enkel bestemd voor de elite.

Foto: Dirk Costrop
De naam kwak lijkt een vreemde naam voor deze toch wel schuwe reiger. Totdat je zijn vluchtroep hebt gehoord: een
luid en indringend ‘kwaaak’. Hij heeft zijn naam dus toch niet gestolen.
En waarom nachtreiger? In de schemering, lang nadat de meeste andere reigers zijn neergestreken om te roesten
voor de nacht, worden kwakken wakker en beginnen ze met jagen. Hun gewoonte om in het donker te eten is een
groot voordeel, omdat ze dan niet met andere reigers hoeven te concurreren.
Ze zijn niet erg kieskeurig wat betreft hun voedselkeuze. Dit verklaart waarom dat kwakken een van de meest wijdverspreide reigersoorten in de wereld is. Een voorbeeld van bizar foerageergedrag: op de Falkland-eilanden zoeken kwakken zelfs naar voedsel tussen drijvende bedden zeewier, tot 450 meter buiten de kust.
Wie vrijwel gegarandeerd kwakken wil gaan bekijken, moet maar eens op vakantie gaan naar “La Brenne”, een streek
in centraal Frankrijk met honderden/duizenden vijvers en poelen. Een absolute aanrader!
Naast kwakken kan je er nog andere zeldzame dieren vinden zoals bijvoorbeeld de Europese moerasschildpad, witwangsternen…
Dirk
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BOSBIEKESKRANT

De

Krant
Editie 12

Het nieuwe jaar is weeral volop
aan de gang. De feesten liggen
achter ons. Tijd om er weer eens
zoemend tegenaan te gaan!
Doe je ook mee?

Welke planten- of dierennamen zijn hier door elkaar gehusseld?
PTDOZIDUONE Tip: Ik heb veel schoentjes nodig.
EAJLMDEFIE Tip: Je vindt me in de wei.
LSTEGAANRL Tip: Pas maar op als je me hoort!

Waar is het vieruurtje van konijn gebleven?
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BOSBIEKESKRANT
De winter brengt storm, regen en koude. Voedsel
wordt schaars. Sommige dieren trekken daarom weg
tot de lente. Andere verschuilen zich en gaan in een
veel lager tempo leven, de zogenaamde winterslaap.
Verbind beer, egel, hommel, pad en vleermuis met
het juiste verhaal.

De sneeuwman kreeg het vieruurtje van konijn als neus.
- Duizendpoot
-Madeliefje
- Ratelslang

Oplossingen vorige pagina:

1. In een bedje van bladeren en gras, onder heg of
boomstam rol ik me stijf op en laat me door niets of
niemand wekken. Mijn lichaamstemperatuur kan
tot 5 graden Celsius dalen. Ik adem bijna niet en
hoef 4 maanden lang niet te eten.
2. Van oktober tot half maart graaf ik me in in het
bos. Daarna trek ik naar een poel; liefst die waarin
ik zelf geboren ben. In die poel ga ik niet eten, maar
vrijen. Nadien graaf ik me terug in en slaap verder
tot mei.
3. In een grot, huis of holle boom hang ik dicht tegen
mijn soortgenoten aan tegen het plafond. Mijn lichaamstemperatuur kan tot onder het nulpunt dalen. Een paar keer word ik even wakker, vlieg wat
rond en slaap terug verder.
4. Ik kruip helemaal alleen in een klein holletje. Heel
mijn familie is dood. In het voorjaar bouw ik onder
de grond kamertjes en leg daar telkens 1 eitje in.
Samen met de jongen die daaruit groeien sticht ik
terug een hele kolonie van honderden soortgenoten.
5. In een grot of boom dommel ik wel 5 maanden
lang. Ik kan zelfs een jong krijgen, het zogen en likken terwijl ik verder sluimer. Pas in april wordt ik
echt wakker met een reusachtige honger.
Hou jij ook zo van de natuur? Laat dat dan eens zien op
Valentijnsdag (14 februari).
Wat heb je nodig? Een plant in een bloempot – een sticker van Natuurpunt – zelf getekende figuurtjes – eigen
versieringen, zoals roze pluimpjes, lintjes, afdruk van
gestifte lippen op een blaadje, ...
Maak daarmee een mooie Valentijnsplant en zet hem
voor het raam. Succes gegarandeerd!

Oplossing raadsel deze pagina:
1.
Egel
2.
Pad
3.
Vleermuis
Hommel
1.
Beer

Tot ziens !

Samenstelling: Eef Hellemans en Hedwig Van Herck
Foto plant: Eef Hellemans, Sperwer: Kristel Fierens
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BEHEERKALENDER
Beheeractiviteiten vormen dé sleutel om onze natuurgebieden naar een optimale toestand
te brengen. Onze gebiedsverantwoordelijken zien dan ook graag voldoende vrijwilligers op
zo’n dagen. Dat heeft zo zijn redenen, je weet wel:



hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Vele handen maken licht werk.

Af en toe gebeurt het wel eens dat het aantal aanwezigen wat tegenvalt, daarom lijsten we
hier graag nog eens extra de werkdagen op die in de komende periode op de plank staan.
Vul dus gauw je kalender aan, want jouw aanwezigheid maakt écht wel een verschil!

Babbelbeekse Beemden
Op 7 en 8 februari: wilgen knotten
Vanaf 9u30 tot 16u.
Afspraak aan het natuurgebied, Bremstraat kant Senthout Duffel.
Afspraak aan de ingang van het natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij Senthout te Duffel (later toekomen en
eerder vertrekken kan altijd). Laarzen zijn meestal meer dan nuttig.
Contactpersonen: Luc Giglot, 0485/61 70 22 en Johan Doms, 0496/32 19 34
Mosterdpot
Op 14 februari: allerlei beheerwerken
Op 18 april: allerlei beheerwerken
Afspraak: 9u30 aan ‘t Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 Duffel (parkeermogelijkheid op PVT).
Einde rond 13u.
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 13u
Oude Spoorwegberm
Op 21 en 22 februari: hakhoutbeheer
Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. Het kan wel nuttig zijn om Luc of Wim
vooraf te contacteren, om de werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken).
Afspraak op beide dagen hoek Mechelsesteenweg/Neerveld te Kontich
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Luc Giglot, 0485/61 70 22
Goorbosbeekvallei
Op 14 maart: bosbeheer
Afspraak : om 9u30 aan de ingang van bos 2 (Mechelsebaan Duffel-Mechelen, vóór spoorwegtunnel linksaf, na
120m terug links, landweg 300 m volgen naar het achterste bos). Laarzen niet vergeten!
Einde rond 16u. (later toekomen - bel Peter om de werkplek te bereiken- en eerder vertrekken kan altijd)
Contactpersoon: Peter Geschier 0477/69 96 76
Zandbergen en Oude Spoorwegberm: begeleiden van een twintigtal leerlingen van Sint-Rita
Van woensdag 1 april tot en met vrijdag 3 april: allerlei beheerwerken.
Dit is een jaarlijkse activiteit waarin met een 20-tal enthousiaste leerlingen een berg werk wordt verzet!
Mensen die in die periode enkele uurtjes mee willen begeleiden, sturen een mail naar Wim:
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
Afspraak: Zandbergen via Groeningenlei Kontich
Woensdag en donderdag werken we van 9u tot 16u.
Vrijdag werken we van 9u tot 12u
Contactpersoon: Wim Annaert, 03/457 28 03
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STUDIE

Dier in de kijker: de bruinvis
Wie de komende maanden langs de Nete fietst, kijkt best ook aandachtig naar het water: het ‘bruinvisseizoen’ komt er
weer aan. Bruinvissen? Jawel, de kleinste walvisachtige van Europa werd in het voorjaar al geregeld op de Rupel gezien.
En waarom zouden ze niet wat verder stroomopwaarts de Nete opzwemmen? Uitkijken dus.
Maar hoe kan je een bruinvis herkennen?
Een bruinvis is niet zo groot, minder dan 2 m, met een bol voorhoofd en amper een snuit. Deze soort lijkt dus helemaal
niet op de “flipper” of tuimelaar, de gekende dolfijn van de televisieserie of dolfinaria.
Kenmerkend voor de bruinvis is de kleine, driehoekige rugvin met stompe tip, net achter de helft van de rug.
De rug is donkergrijs tot blauw, de buik is wit of lichtgrijs. De borst- en staartvin zijn donker gekleurd, net als de staart.
Een volwassen exemplaar weegt toch al snel 50kg, waarbij de vrouwtjes gemiddeld iets zwaarder zijn.
De bruinvis heeft een karakteristieke manier van zwemmen, waarbij hij kort achter elkaar enkele keren boven aan de oppervlakte komt, om dan voor een paar minuten onder water te verdwijnen. Net als andere walvissen heeft de bruinvis
een spuitgat, waarbij het geluid van het spuiten omschreven wordt als een plof of een nies.

Bruinvissen

Foto: Stichting Rugvin

Op het internet kan je massa’s filmpjes vinden over bruinvissen. Die zijn dikwijls gemaakt in de Oosterschelde of het Grevelingenmeer. Je zou voor minder op een zeilbootje kruipen: https://www.youtube.com/watch?v=zA1MWtqwAys
Aanwezigheid van bruinvissen in onze rivieren
Het voorjaar van 2013 was een topperiode voor deze kleine walvissoort, met in de periode maart-mei ruim 120 waarnemingen, waarvan 24 waarnemingen in de Rupel en één waarneming in de Nete. Op basis van deze waarnemingen moeten er ongeveer 25 verschillende dieren aanwezig geweest zijn! Later kwam echter de ontnuchtering, toen in de periode
april/augustus de kadavers van 13 dode dieren werden teruggevonden.

26

STUDIE
In het voorjaar van 2014 waren de verwachtingen hoog gespannen: zouden er terug zoveel bruinvissen te zien zijn?
Pas maandag 12 mei werd in de Schelde ter hoogte van Wetteren (Oost-Vlaanderen) de eerste bruinvis van 2014 gezien.
Het dier zwom tegen de stroom in, richting Melle en Gent. De ontnuchtering kwam vrij snel, toen nauwelijks 14 dagen
later, vermoedelijk hetzelfde dier dood werd teruggevonden in de Schelde, ter hoogte van Schellebelle.
Samen met de vondst van een dode bruinvis, op 14 april in het Galgenschoor bij Lillo (Antwerpen), zijn dit de enige
waarnemingen van bruinvissen in 2014.
Met een nieuwe lente voor de deur: hoeveel zullen er in 2015 te zien zijn?
Dat er in 2013 zoveel bruinvissen waargenomen werden in onze wateren heeft te maken met een combinatie van factoren. Enerzijds is de vispopulatie in onze rivieren sterk toegenomen, anderzijds was er een mogelijke invloed van het
weer (de lente van 2013 was veel kouder dan normaal). Men vermoedt eveneens dat de populatie bruinvissen zich verplaatst heeft: er zwemmen nu niet meer bruinvissen rond in de Noordzee dan pakweg 20 jaar geleden, maar ze zijn mogelijk gemigreerd van het noorden naar meer zuidelijke wateren, dichter bij onze kusten. En meer bruinvissen betekent
automatisch ook meer strandingen en meer conflicten met menselijke activiteiten. Het aantal gestrande dieren (in België, inclusief de binnenwateren) is gestegen van amper enkele dieren per jaar tussen de jaren 1970 en het midden van
de jaren 1990, tot gemiddeld meer dan 82 tussen 1995 en 2012 (data KBIN/BMM).
Pieken waren er van 2005 tot 2007 (89, 94,86) en in 2011 en 2012 (116 en 96). Het lijkt erop dat het record van 2011 in
2013 is gesneuveld.
Algemene verspreiding
De soort komt voor in het noordelijk halfrond, voornamelijk in de kustgebieden in zoet of brak water van baaien en riviermondingen waarbij ze regelmatig stroomopwaarts zwemmen.
Aan onze zijde van de Atlantische oceaan komen ze voor van Marokko en Middellandse zee tot aan Noorwegen en de
Baltische zee.
Sinds 1950 is het aantal in de Noordzee doorlopend achteruit gegaan, rond 2000 lijkt de populatie zich wat te herstellen.
Bedreiging
Veel bedreigingen worden veroorzaakt door de mens. De grootste daarvan is wel het risico dat ze lopen verstrikt te raken in de netten van vissers. Tot vorige zomer waren dat bv. de warrelnetten voor onze kust. Nu zijn die verboden, wat
alleszins het aantal bruinvisslachtoffers zal verminderen.
In sommige gebieden wordt ook nog steeds actief op ze gejaagd: Groenland, Japan, Canada en de Faroëreilanden.
Verder worden ze bedreigd door chemische verontreiniging, lawaai en verstoring door o.a. de scheepvaart, heien van
palen (windmolenparken), overbevissing en het verlies van hun leefomgeving of achteruitgang van die leefomgeving.
Veel gevonden slachtoffers in Rupel en Schelde hadden kwetsuren veroorzaakt door scheepsschroeven, mogelijk veroorzaakt door waterskimotorboten.
Bruinvissen blijken ook natuurlijke vijanden te hebben: recent is aangetoond dat grijze zeehonden letterlijk wel eens
een hap uit een bruinvis nemen, wat de dood tot gevolg kan hebben.
Andere weetjes
Ze lusten vooral kleine vissen zoals haring, makreel en ansjovis, soms pijlinktvisjes, garnalen, krill. Op onze binnenwateren en zeeschelde jagen ze onder andere op spiering en jonge zeebaars.
De bruinvis maakt gebruikt van echolocatie om prooi te vangen en van magnetische velden in de aardbodem voor hun
migratieverplaatsingen.
Meestal zijn ze met zijn tweeën of in kleine groepjes tot 10 individuen. Als het water heel voedselrijk is, of als ze migreren, ontstaan er grotere groepen, tot honderden bruinvissen.
Ze kunnen tot 20 jaar oud worden, wat jong is voor een walvis.
Dirk
P.S.: Dit artikel bevat delen van het artikel verschenen in Rupel.blad van juli 2014
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Vrijdag 27 Februari : voorstelling van de prachtige reportage

VIETNAM - Parel van Zuid-Oost Azië

Hanoi is een bruisende hoofdstad in het centrum van de Rode Rivierdelta.
Op het platteland zwoegen mannen en vrouwen op de akkers met de waterbuffel.
Halong Bay is bezaaid met duizenden karsteilandjes en -rotsen, die door erosie vreemde vormen hebben
aangenomen.
De verschillende volksstammen van het noordelijke berggebied dragen nog vaak hun klederdracht. Ze houden vast aan eeuwenoude tradities en aan hun animistische godsdienst.
Bibliotheek (Beethovenzaal) Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, Duffel
Bijdrage aan het reservatenfonds: 2euro/p.p.

Hugo en Patricia uit Sint-KatelijneWaver filmen de natuur als hobby.
Ze leggen op hun reizen de landschappen, flora en fauna, en de
karakteristieke rariteiten van de
streek met de videocamera vast.

Zaterdag 14 februari: ANKONA ontmoetingsdag
“Exotische liefde voor en in de natuur” is het aanlokkelijk thema van deze studiedag.
Het programma:
Tijdens de voormiddag kan je lezingen bijwonen over de volgende thema's:
1. Soortenbescherming te land en in de lucht
2. De exotische liefde van de Universiteit Antwerpen voor Afrika
3. Grazen en monitoren langs onze wegen
… of je kan de workshop: Microscopie voor Absolute Beginners, bijwonen.
Tijdens de middagpauze: broodjesmaaltijd.
Om 13u: vertoning natuurfilm ‘Bronnen van de Grote en Molse Nete’ (Frans Verhoeven)
Tijdens de namiddag zijn er lezingen over:
1. Ooievaars zonder grenzen
2. De nieuwe Europese verordening: Invasieve soorten
3. Soortenbescherming in de Antwerpse haven
4. Flirten in het groen (met Joeri Cortens)
Of je kan weer een workshop bijwonen: Determineren van oppervlaktewantsen.
De ontmoetingsdag gaat door op de UA-Campus Groenenborger - Groenenborgerlaan 171, Antwerpen en start om
9u30. Vanaf 9u ontvangst met koffie of thee.
Gedurende de studiedag zijn er diverse infostands en ook de Boekenstand van Natuurpunt zal er zijn.
Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijven vóór 5 februari is verplicht.
Het volledige programma vind je op de website: www.ankona.be
Daarop vind je ook het inschrijvingsformulier (klik op Ankona-ontmoetingsdagen)
28

INFO
Je kind heeft een moestuin !
Moestuinieren : het kan overal, desnoods op het balkon, en iedereen kan het. Maar laat je wel informeren
door het volgen van een opleiding of door het lezen van een boek. De vierkante bak is, voor wie niet veel
ruimte heeft of voor wie klein wil beginnen, een prima oplossing: een kleine moestuin, maar een grote voldoening. Zet deze stap naar je eerste moestuin samen met één van je kinderen.
Op initiatief van een Kontichenaar maar ten volle ondersteund door Velt (de Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren, www.velt.be), wordt een lessenreeks ingericht voor beginners over het tuinieren in
bakken. Dit telen van groenten en kruiden in bakken is ook gekend onder de benaming "square foot gardening", of “de vierkante-meter-tuin”.
Er staan 8 bakken van 1,20m x 1,20m ter beschikking waarin geteeld wordt, vanaf het voorbereiden van de
grond, het zaaien, verplanten en verzorgen van de planten. Per bak zien we graag een ploegje van 1 jongere (vanaf 10 jaar) samen met 1 ouder. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ook thuis met tuinieren
(in potten of bakken) willen bezig zijn en dat ze bereid zijn om thuis enkele plantjes voor te kweken (de
nodige uitleg krijg je natuurlijk vooraf).
Omdat er 8 bakken
ter beschikking zijn,
willen we het aantal
deelnemende duo’s
beperken tot 8. Het
spreekt dus voor zich
dat het belangrijk is
om tijdig in te schrijven. De deelnameprijs voor de ganse
reeks is 25€ per duo.
Hiervoor ontvang je
het Velt boekje
“ecologisch tuinieren
voor beginners”, een
drankje tijdens de
bijeenkomsten, enkele zaden en plantjes, en heel veel tips
om zelf mee aan de
slag te gaan.
Het was plezierig
Foto: Johan Peeraer
samenwerken met
de ploegjes van de
vorige jaren. Vooral het enthousiasme van de kinderen was een reden om het dit jaar opnieuw te organiseren, voor de 3de keer op rij. We zijn er zeker van dat we ook in 2015 een enthousiast ploegje kunnen
samenstellen: zorg dat je erbij bent!
We komen 5 keer samen vanaf februari/maart tot juni, telkens op zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u.
De data liggen nog niet vast en kunnen ook door de weersomstandigheden beïnvloed worden. Wie inschrijft wordt zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht. Deze lessen gaan door te Kontich.
Bijkomende info en inschrijven kan via mail naar info.netevallei@velt.be of tel. 03/454.07.34
Jean-Pierre Engelmann
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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
Voorzitter,
verantw. uitgever en redactie afdelingstijdschrift, promotie, zoogdieren en vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel.
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28
dirk.costrop@telenet.be

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 vrijblijvend uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, geeft
gewoon een seintje aan Lutgarde!

Johan Asselberghs
Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Ondervoorzitter,
verantw. beleid, amfibieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel
GNOP-commissie Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland
Lidgeld en abonnementen:
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel
Het lidmaatschap bedraagt € 27 en is geldig voor het hele gezin.
015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialijohan.asselberghs@skynet.be
seerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie tijdschrift) en Natuur.oriolus (voor vogelkijkers): zie hieronder.
Lutgarde Van Driessche
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC:
Secretaris,
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
conservator Mosterdpot,
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel steeds
lid Minaraad Duffel.
ons identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736
Zandstraat 15, 2570 Duffel
U ontvangt:
015/32 01 66, gsm 0485/55 97 13
Lidgeld
€ 27
€ 35,50 € 35,50 € 41,50
lutgarde.van.driessche@telenet.be
Lid natuurpunt
Ludo Bakkovens
Penningmeester,
natuur.blad (4x/jaar)
beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje, lid Cultuurraad Duffel,
natuur.focus (4x/jaar)
bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland.
Zandstraat 15, 2570 Duffel
natuur.oriolus (4x/jaar)
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92
natuur.oude spoorweg (4x/jaar)
ludo.bakkovens@telenet.be

Wim Annaert
Conservator Oude Spoorwegberm,
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
Johan Doms
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duffel
gsm 0496 32 19 34
jdoms-pdeprey@base.be
Peter Geschier
Conservator Goorbosbeekvallei, redactie afdelingstijdschrift,
digitale nieuwsflits, webmaster
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0477/69 96 76
peter.geschier@telenet.be
Luc Giglot
Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Babbelbeekse
beemden, materiaalmeester, voorzitter Minaraad Kontich
Vitsenveld 30, 2550 Kontich
gsm 0485/61 70 22
luc.giglot@telenet.be
Marleen Van Puyvelde
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educatie, lid Minaraad
Duffel
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0486/41 36 58
marleenvanpuyvelde@telenet.be
Georges De Pauw
verantw. fotoclub
gsm 0472 / 48 33 81
natuur.foto_os@telenet.be
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Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (19 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst en
Duffel
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kontich
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 gift te storten ten voordele van onze
natuurgebieden. Dit op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120
7588, BIC GEBABEBB van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met als vermelding:
Nr. 3703 Natuurgebieden afdeling Oude Spoorweg,
Voor giften vanaf € 40,00 krijgt u een fiscaal attest.
Wij bieden u:
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten, beheerwerken en nog veel meer …
Als lid krijgt u ook korting 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. actief in Duffel):
Rhune Van Cleemput
Voorzitter en contactpersoon
rhune.van.cleemput@hotmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland
JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Stien Boeye
Voorzitter en contactpersoon
stienboeye@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

FOTOCLUB

Dirk maakte op 28 december een wandeling in een sprookjesachtig winterlandschap vlakbij: de Oude Spoorwegberm heeft in
alle seizoenen erg fotogenieke hoekjes, ook als de natuur in rust
is en de bomen er zonder blaadjes wat kaal bij staan.
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Een heel ander zicht zag Peter drie dagen later in de
Goorbosbeekvallei: op een verloren sneeuwman na
(zie foto op pagina 13) was al het wit verdwenen.
Maar ook daar waren mooie beelden te vinden!
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