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Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten. 

Cover: Opbouw van het bijenhotel aan het Mosterdpotje                           Foto:  Marleen Van Puyvelde 

 

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, Erik De Keersmaecker, Gerald Driessens, Hedwig Van Herck, Johan Assel-
berghs, Johan Giglot, Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Re-
becca Pers. 
 

Foto’s/tekeningen van: Eef Hellemans, Erik De Keersmaecker, Hugo Willocx, Kristel Fierens, Luc De Naegel, Luc 
Meert, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Martine Lauwers, Peter Geschier, Raymond De Smet 
 
Verjoegen de zetduivels: Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde. 
 

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk 
30 juni 2015 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be . 

 

Wil jij peter of meter worden? 

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

Alvast onze hartelijke dank ! 

INFO 

Kom je ook naar de verenigingsdag op  9 mei in Duffel? Onze afdeling zal er ook zijn met een in-
formatieve en actieve stand. Je kan er deelnemen aan een leuk natuurspel en kennis maken 
met alle boeiende facetten van onze natuurvereniging. 

Zie ook de flyer op pagina 29. 

Maak jij (af en toe) foto’s over de natuur in onze streek? Wij zouden graag 
mee genieten van jouw kijk op het landschap, de bloemetjes, de diertjes en 
alle natuur-gerelateerde activiteiten in onze regio! 

Deel je foto’s met ons: de mooiste delen we dan graag (met vermelding van 
je naam vanzelfsprekend) in onze publicaties. 

Mail je meesterwerken naar natuur.oudespoorweg@telenet.be 

Ons tijdschrift is ook digitaal te lezen, bovendien is dat volledig in kleur en verschijnt ongeveer 
tien dagen voor de ‘hard copy’. Heb je niet echt de behoefte om ons tijdschrift op papier te 
hebben? Laat het ons weten met een mail naar natuur.oudespoorweg@telenet.be      

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be?subject=Afdelingsdag%20Natuurpunt%20Oude%20Spoorweg%2026/01/2013!&body=Ja%20ik%20kom%20naar%20de%20afdelingsdag%20met%20x%20perso(o)n(en)%0A%0A
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be?subject=Afdelingsdag%20Natuurpunt%20Oude%20Spoorweg%2026/01/2013!&body=Ja%20ik%20kom%20naar%20de%20afdelingsdag%20met%20x%20perso(o)n(en)%0A%0A
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be?subject=Afdelingsdag%20Natuurpunt%20Oude%20Spoorweg%2026/01/2013!&body=Ja%20ik%20kom%20naar%20de%20afdelingsdag%20met%20x%20perso(o)n(en)%0A%0A
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be?subject=Afdelingsdag%20Natuurpunt%20Oude%20Spoorweg%2026/01/2013!&body=Ja%20ik%20kom%20naar%20de%20afdelingsdag%20met%20x%20perso(o)n(en)%0A%0A
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VOORWOORD 

andere deelnemers een geslaagde bijdrage te leveren aan 

het grote bijenhotel ter plekke in het Mosterdpotje. Gaat 

dat zien! En we konden ook nog een zelfgemaakte miniver-

sie mee naar huis nemen om onze zoemende vrienden ook 

thuis te verwennen. 

Omdat ik me al langer afvraag “Wat fluit daar in het bos?”, 

schreef ik me ook maar meteen in voor de cursus vogel-

zang. Stomverbaasd was ik over het vernuft van sommige 

vogels. De Grote bonte specht die een soort aambeeld in 

de boom maakt om dennenappels op te kunnen spietsen 

en zo leeg te peuteren. Ongelofelijk toch, kijk maar eens 

naar dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?

v=vBW2QXA6Rng  

En dan heb je ook nog spechten die gaan roffelen op luid-

sprekers in sportstadia om  hun concurrenten de loef af te 

steken. Raar maar waar. Ik sta ervan versteld hoeveel vo-

gels er in onze bossen leven en hoe weinig ik er van af 

weet. Maar daar komt stilaan verandering in. Het feit dat 

er nog zoveel te leren en te ontdekken valt, maakt me 

vooral blij. Het bosavontuur wacht. Het zaaltje in de Mos-

terdpot was bovendien goed gevuld, wat betekent dat er 

veel mensen zijn met een hart voor vogels. En dat is be-

moedigend. De ochtendlijke excursies volgen later nog en 

het vroege opstaan zal best pijnlijk zijn maar toch kijk ik er 

nu al naar uit om met vogelkenners en liefhebbers naar 

het krieken van de dag te luisteren. De theorie in de prak-

tijk omzetten dus. 

Afdeling Oude Spoorweg staat niet stil, zoveel is duidelijk. 

Het bewijs is onze kersverse Facebook pagina  (= Natuur-

punt Oude Spoorweg) met recent nieuws, weetjes en fo-

to’s van de activiteiten. Stiekem droom ik al van de kaap 

van 1000 likes. Dus ga zeker eens een kijkje nemen en li-

ken maar! 

En vergeet zeker ook niet de petitie te tekenen waarover 

Johan jullie op p. 8 en 9 alles zal vertellen ! 

 

Rebecca Pers 

Beste natuurpunters, 

Een voorwoord vers van de Pers (letterlijk en figuurlijk)

neergepend door een spiksplinternieuwe   vrijwilliger. Na 

het lezen van de oproep in het vorige tijdschrift en het no-

dige wikken en wegen heb ik dan toch de stap gezet om 

het communicatieteam te vervoegen. En nog geen secon-

de betreurd. De eerste kennismaking met deze geënga-

geerde bende met een groen hart is ondertussen achter de 

rug en ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik sa-

men met hen mag werken aan dit afdelingstijdschrift. 

Ondertussen volgde ik ook een boeiende les over bijen en 

hommels gegeven door de gepassioneerde Joeri Cortens. 

Wat me vooral bijbleef? Dat klokjes (in alle soorten en vor-

men) een aanwinst zijn voor elke bijenvriendelijke tuin en 

dat een mengeling van bloemen met korte en lange meel-

draden wenselijk is omdat deze verschillende soorten bijen 

aantrekken. Dus zaai er maar op los. Verder onthield ik ook 

dat de meeste bijen happy single zijn en dat er zelfs zoiets 

bestaat als een koekoeksbij die lekker profiteert van het 

werk van de andere vlijtige bijtjes. 

De zondag daarop was het dan tijd om de handen uit de 

mouwen te steken en zelf een bijenhotel te bouwen. En 

het was een echte “zon-dag”, met een heerlijk lenteweer-

tje en enthousiaste gezichten. Na het nodige geworstel 

met de boor, slaagden zoonlief en ik erin om net als de 

Wil jij volgende keer op positieve wijze onze afde-
ling 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. 

Foto: Marleen Van Puyvelde 

https://www.youtube.com/watch?v=vBW2QXA6Rng
https://www.youtube.com/watch?v=vBW2QXA6Rng
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AFDELINGSWERKING 

Afdelingsdag 2015 

Na dit onverwachte intermezzo werd koers gezet 
naar de Goorbosbeekvallei, waar de groep kennis 
maakte met de Trage weg vanaf de Goorboslei en 
de drie prachtige wandelbruggen die afgelopen jaar 
werden aangelegd. 

In het Kloosterbos stonden we even stil bij de 
vraag: hoe schakelen we het best om van een bos 
met Amerikaanse eik naar een bos met  inlandse 
eik. Het antwoord is: gefaseerd en met aandacht 
voor dode bomen met holtes: belangrijk voor vo-
gels en vleermuizen. 

Onder leiding van Johan werd de 
afdelingsdag op 31 januari ingezet 
met een wandeling naar de Goor-
bosbeekvallei. Het was een grijze, 
weinig uitnodigende dag en dat 
vertaalde zich in een bescheiden 
opkomst.  

Aan het vennetje werden de dappe-
re aanwezigen onmiddellijk ver-
wend met de waarneming van een 
prachtige ijsvogel die zich een hele 
tijd liet bewonderen. Verrassend 
dat een vogel met zo’n exotisch ve-
renkleed toch een standvogel is die 
hier vrij vaak voorkomt. Alleen bij 
strenge winters trekt hij wel weg 
omdat hij zuiver open water nodig 
heeft om te kunnen foerageren op 
kleine visjes. 

Foto: Eef Hellemans 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Peter Geschier 
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AFDELINGSWERKING 

Gezien de grote toeloop vorig jaar, was het Mos-
terdpotje op twee verdiepingen in gereedheid ge-
bracht om de verkleumde wandelaars aan genoeg-
lijk snorrende houtkachels te verwelkomen.  

Deze werd opgediend in de tot “lounge bar” omge-
toverde benedenverdieping. En of de soep werd ge-
smaakt! 

Voorzitter Dirk nodigde dan de aanwezigen uit naar 
de bovenverdieping voor het jaaroverzicht van een 
memorabel werkingsjaar van onze afdeling. Tevens 
belichtte hij enkele activiteiten uit de kalender van 
2015, waaronder de nieuwe ledendag op 25 april. 

Genietend van de dubbel belegde sandwiches en 
een lekker glas,  werd verder gezellig nagepraat 
over de fijne momenten van vorig jaar en de plan-
nen voor 2015. 

 

Marleen en Peter 

Dankzij de ruim 25 kg aardpeer, ons geschonken 
door Jos Luyten, hadden de Bosbiekes een giganti-
sche voorraad dampende soep klaar staan.  

Foto: Eef Hellemans 

Foto: Eef Hellemans 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Marleen Van Puyvelde 
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AFDELINGSWERKING 

Noest werk op de Oude Spoorwegberm 

Op zaterdag 21 en zondag 22 februari was het weer zover: beheerwerken op de Oude Spoorwegberm.  
Even twijfel of ik wel zou gaan helpen, maar waarom niet eigenlijk.  Ik wandel bijna dagelijks door dit ge-
bied met de hond dus een helpende hand in mijn favoriete wandelplek is eigenlijk vanzelfsprekend.  
Op de werkplek toegekomen hadden de beheerders en hun helpers al behoorlijk wat werk verzet. In de 
weg staande bomen waren gekapt en in stukken gezaagd voor verder gebruik. Sommige als steunpalen en 
andere als knuppelpad. 
Zo'n knuppelpad wordt aangelegd om de wandelaars met droge voeten door het gebied te laten lopen.  
Best wel handig als je geen laarzen aan hebt getrokken.  Onze hond vindt het dan net weer leuk om de ene 
keer over het knuppelpad te wandelen (lekker hobbelig !) en de andere keer te kiezen voor de plassen. 

Na het knuppelpadwerk werd het 
wandelsas aangepakt. Steunpalen 
werden vervangen en het kastanje-
hek terug netjes aangespannen.  
Hierbij gingen we op zoek naar ste-
nen om de palen goed vast te 
zetten. Af en toe terug naar de aan-
hangwagen nog wat materiaal gaan 
halen en zo is een mens telkens 
weer nuttig bezig.  Daarna het hek 
aan de grote baan nog even bijge-
werkt en ten slotte nog een lekker 
drankje en wat noten in picknick 
style om de dag af te sluiten. 

Op zondag eerst even met de hond naar de dierenwinkel 
voor de nodige snoepjes.  Ondertussen waren de beheer-
ders alweer goed in de weer. Even leek het een hindernis-
senparcours van omgelegde bomen maar toen we terug-
keerden zag het er al veel beter uit.  Na thuiskomst toch 
nog even mijn laarzen aangetrokken en nog wat gaan hel-
pen.  In de namiddag trokken we dan wat verder naar de 
Beekboshoek om daar samen met een groep van de scouts 
van Kontich Kazerne nog een strook met struiken aan te 
planten en enkele wilgen in te tomen voor het wandelpad.  
Na de werken alweer een drankje en een hapje en moe 
maar voldaan keerde ik terug naar huis.  Het is leuk om 
mijn steentje of moet ik zeggen boompje bij te dragen bij 
deze beheerwerken.  Moest dit niet gebeuren  zouden we 
nooit zo'n mooie wandelingen kunnen maken in eigen 
buurt. 
Bedankt beheerteam voor al jullie inspanningen! 
 
Kristel 

Foto’s: Kristel Fierens 
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BEELD IN ZWART EN WIT 

Paarse dovenetel                                                                                                            Foto:  Peter Geschier 
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Waarover gaat het? 
 

Het nieuwe natuurdecreet is vorig jaar gestemd in het parlement. Het decreet beschrijft in grote lijnen de doelstel-
lingen van het nieuwe natuurbeleid. Uitvoeringsbesluiten verduidelijken dit decreet en zo is er één in de maak bij de 
administratie die de criteria en financiering vastlegt om natuurgebieden te laten erkennen als natuurreservaat. Een 
erkend natuurgebied correct beheren vergt de nodige terreinkennis: monitoring en inventarisaties, de nodige her-
stel- en beheerwerken om de gewenste natuurdoelen te bereiken, allemaal zaken waar Natuurpunt  al meer dan 30 
jaar in uitblinkt. Deze inspanningen op het terrein kosten ook geld, en daar krijgen we als terreinbeherende vereni-
ging een beheervergoeding voor op voorwaarde dat het om erkend natuurreservaat gaat en daar wringt het schoen-
tje. De ontwerpteksten van het nieuwe uitvoeringsbesluit veranderen de regels en leggen voor Natuurpunt gewoon-
weg onaanvaardbare, absurde criteria vast. 

De belangrijkste knelpunten maken dit al snel duidelijk: 

Een natuurgebied kan pas erkend worden indien dit minstens 10ha fysisch aaneengesloten grond omvat.  

Gevolg voor onze afdeling: het verwerven van 10ha aaneengesloten terreinen in onze sterk versnipperde, 
met wegen doorsneden en verstedelijkte regio wordt uiterst moeilijk! 

Gronden in eigendom van een provincie, gemeente of een OCMW kunnen niet meer erkend worden. 

Het is blijkbaar de bedoeling dat deze instanties hun gronden zelf gaan beheren. Maar is hier de nodige ken-
nis aanwezig? Het antwoord is meestal neen, trouwens: deze instanties werken al jaren succesvol met 
ons samen.  De kans is dus reëel dat de natuur hier achteruit zal boeren.  

Stel dat Natuurpunt dergelijke gronden in beheer zou nemen, helpt dit evenmin om een aaneengesloten 
blok van 10ha te vormen. Integendeel als deze grond tussen 2 andere percelen ligt, blijven deze fysisch 
gescheiden voor verdere erkenning 

Doordat Natuurpunt met veel vrijwilligers werkt, kan het beheer van deze terreinen trouwens zeer kosten-
efficiënt gebeuren, met een grote maatschappelijke meerwaarde. 

Bepaalde natuurtypen zoals hoogstamboomgaarden en bloemrijke graslanden zijn eveneens uitgesloten van 
erkenning, omdat ze onvoldoende Europees gericht zijn. 

Begrijpe wie kan: dergelijke terreinen hebben in ons landschap beslist een meerwaarde voor de natuur. 
Vlinders en bijen, maar ook Europese soorten zijn er zelfs afhankelijk van! 

Zeker in onze regio zijn de laatste restjes natuur sterk versnipperd.  

Als afdeling zijn we behoorlijk trots dat we ongeveer 60 ha natuur beheren in Kontich en Duffel. 

De Mosterdpot-Goorbosbeekvallei en de Oude Spoorwegberm zijn ondertussen al enkele jaren erkend, en door on-
ze aankopen van de jongste jaren kunnen we nog bijkomende terreinen laten erkennen. Maar als dit ontwerpbesluit 
van kracht gaat, zal de verdere uitbouw van onze projecten bijna onmogelijk worden.  

Laten we het lijstje van onze natuurgebieden even overlopen: 

De Oude Spoorwegberm (eigendom van de 3 gemeenten Duffel, Rumst en Kontich) is gelukkig al erkend, want 
dit zou niet meer kunnen. Het is vrijwel onmogelijk om 10 ha bijkomend aaneengesloten gebied te verwer-
ven: de gronden zijn schaars en de spoorwegberm zelf vormt een barrière volgens het decreet 
(gemeentegrond) om aaneengesloten percelen aan beide zijden te verbinden. Bovendien is de berm door-
sneden met wegen, wat als scheiding zou kunnen geïnterpreteerd worden. De 2 ha bossen van OCMW Me-
chelen die aan de Oude Spoorwegberm grenzen en enkele jaren geleden in beheer van Natuurpunt zijn ge-
geven, kunnen ook al niet meer erkend worden wegens OCMW-eigendom. Nochtans helpen ze mee aan de 
realisatie van de Europese doelen, omdat die bostypen Europese habitats zijn.  

De Mosterdpot: de nog niet erkende delen (Fermerijbossen) kunnen nooit meer erkend geraken: deze 6 ha lig-
gen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, maar zijn niet aan de rest van de Mosterdpot aangesloten tenzij via 
de waterbekkens van Water-Link (de vroegere AWW). Bovendien is het retentiebekken tussen de bossen en 
het AWW-bekken eigendom van de provincie en dus ook niet erkenbaar.  

BELEID 

Ontwerp nieuw natuurdecreet dreigt de werking van Natuurpunt drastisch te beknotten 
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De Goorbosbeekvallei: een natuurpareltje maar met 6,5 ha te klein en te versnipperd en gedeeltelijk bestaan-
de uit bloemrijke graslanden, nieuwe aankopen zouden dus niet erkenbaar zijn. Het Goorbos zelf helpt 
nochtans mee de Europese doelen te behalen. 

Babbelbeekse Beemden: te kleine percelen in beheer en/of eigendom van de provincie = erkenning onmoge-
lijk voor dit topmoeras met o.a. zomerklokje en een stevige amfibieënpopulatie. 

Babbelse plassen en Langbos: te klein en gedeeltelijk eigendom van de provincie: 10 ha kan hier nooit gereali-
seerd worden. Door de bloemrijke graslanden is een groot gedeelte ook nog eens het verkeerde natuurtype 
volgens het nieuwe besluit. 

 Het is overduidelijk: met de nieuwe regels wordt het reservatenbeleid,  het Natuurpuntmodel en dus ook het na-
tuurbehoud zeer hard getroffen. Vooral de lokale kleinere natuurgebieden worden als tweederangs behandeld. In 
Duffel en Kontich zou geen erkenning meer mogelijk zijn wat betekent dat we alle middelen waarmee we nu de na-
tuur herstellen en beheren niet meer zullen krijgen. 

Het is dan ook zeer begrijpelijk dat vanuit alle geledingen van Natuurpunt, maar ook door andere terreinbeherende 
verenigingen, sterk gereageerd wordt tegen het voorstel dat op tafel ligt. 

De Minister van Omgeving, Natuur en Leefmilieu, Joke Schauvliege heeft gelukkig nog niets beslist en kan nog actie 
ondernemen om dit grondig aan te laten passen of het zelfs terugsturen naar de Vlaamse administratie voor een 
grondige herschrijving. 
 

Ook jij kan hierbij helpen!  

Teken de petitie tegen dit nieuwe natuurdecreet. Het is echt belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de petitie hierte-
gen ondertekenen:  www.natuurpunt.be/natuurdecreet 
 

Schud iedereen wakker en overtuig ze van de ernst van de zaak! 
 

Wees ook niet verrast als er weldra nog een aantal acties rond dit thema gebeuren… We laten de natuur niet los! 

 

Johan en Dirk 

BELEID 

Auteur en Libris literatuurprijswinnaar Yves Petry gaf in De Morgen van 31 december een liefdesverklaring aan 
Natuurpunt. Een citaat: 

“Daarom ben ik ook zo’n fan van Natuurpunt, een vereniging die geweldige dingen doet. Elk lapje grond dat ze 
beheren, ziet eruit als een sprookje. Jammer dat er in dit land op politiek niveau zo weinig belangstelling is voor 
natuurbehoud en –herstel. Voor mij is ecologie één van de weinige maatschappelijke onderwerpen waar ik me 
spontaan, vanuit het hart, bij betrokken voel. Ik zie natuurbesef als een vorm van cultuur, en wie het daaraan 
ontbreekt, vind ik eigenlijk ordinair. Een mens is heel wat, maar hij is lang niet alles.” 

 

Met het nieuwe besluit dreigt deze aanpak verloren te gaan!  

http://www.natuurpunt.be/natuurdecreet
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TUSSENDOOR 

 

Volgens het “Handboek Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen en Brussel” (ed.2005) bedroeg de gemiddelde bebouw-
de ruimte per Vlaamse inwoner in 1994 335 m². Sinds 1980 zou daar jaarlijks 7 m² per inwoner bijgekomen zijn. 
 

Op 01/01/2015 telde Vlaanderen 6.437.680 inwoners.  Indien 
de tendens van 7 m² per inwoner zich nu nog steeds zou 
voortzetten, zou er dus per jaar ongeveer 6.437.680 x 7 m² = 
45.063.760 m² bebouwde ruimte bijkomen.  Dat zijn 123.462 
m² of 12 ha of 17 voetbalvelden per kalenderdag.  Dat is dub-
bel zoveel als de 6 ha uit het bericht van de VRT. 
 

Wat zit er in dat begrip “bebouwde ruimte”?  Even opsom-
men:  woningen, fabrieken, kantoren, opslagplaatsen, straten, 
wegen, infrastructuur voor spoor-, water- en luchtverkeer, 
gebouwen en infrastructuur voor: administratie, rechtsple-
ging, zieken- en ouderlingenzorg, cultuur, sport, … 

Eigenlijk zien we het gewoon gebeuren voor onze ogen.  Kijk maar eens naar de vele nieuwe woningen en gebou-
wen, straten en wijken in de eigen omgeving, naar de vele nieuwe projecten die worden aangekondigd op de vast-
goedbladzijden van kranten en reclamebladen, en naar de documenten met bouw- en verkavelingsaanvragen die 
aan de stad- en gemeentehuizen uithangen. 

Zes hectare per dag: zes-hectare-per-dag!  Per dag !!! 
 

Zoveel open ruimte verdwijnt er in Vlaanderen volgens een bericht van de VRT (dd 28/07/2014).  Wat moeten we 
ons daar bij voorstellen? 
 

6 ha = 6 x 100 m x 100 m = 6 x 10.000 m² = 60.000 m²! 
de Antwerpse Groenplaats is ongeveer 1 ha groot.  6 ha zijn  dus 6 Groenplaatsen! 
of 3 Hulstmansbossen (Hulstmansbos = 2 ha)! 
of 8,5 voetbalvelden (1 voetbalveld = 7.140 m²)! 
Maar klopt het wel dat elke dag 6 ha open ruimte onder beton of asfalt verdwijnt in het kleine Vlaanderen? 

In 1960 bedroeg de Vlaamse bevolking ongeveer 5 miljoen inwoners.  Nu dus ongeveer 6,5 miljoen inwoners.  Dat 
is een aangroei van 1,5 miljoen inwoners, of 30 %.  Tegelijk daalde de gezinssamenstelling van 3,3 personen per 
gezin (1961) tot 2,3 personen (2007) door minder geboorten, meer echtscheidingen, meer singles, en meer oude-
ren die niet meer bij een gezin, maar in een rusthuis wonen.  Kleinere gezinnen betekent: méér woongelegenhe-
den, méér bebouwing.  Vrouwen bleven vroeger “aan de haard”, maar palmen nu een groot deel van de arbeids-
markt in.  Dat creëert extra fabrieks- of kantoorruimte.  Intussen dragen de immigranten ook een stevig steentje bij 
aan de bevolkingsgroei.  En al die nieuwe Vlamingen willen ook een woning en een arbeidsplaats. 
 
Ook koning auto doet open ruimte verdwijnen.  In het jaar 2000 werden er in Vlaanderen 2.764.125 personenwa-
gens geregistreerd.  In 2010 waren er dat 3.126.050.  Dat zijn 361.925 wagens meer in 10 jaar.  Of een gemiddelde 
jaarlijkse aangroei van meer dan 36.000 wagens.  Of net geen 100 extra wagens per kalenderdag!  En waar moeten 
al die vierwielers rijden en parkeren?  Juist ja, op een stevig gebetonneerde of geasfalteerde ondergrond.  
 

Terug naar de cijfers: 12 ha per dag, of 6 ha?  Laten we het minst erge scenario nemen, en vertrouwen op de be-
richtgeving van de VRT.  We kiezen dus voor 6 ha, dat is al erg genoeg. 
 

De Vlaamse regering werkt aan voorstellen voor een nieuw natuurbeleid.  Die voorstellen zouden de ontwikkeling 
van nieuwe natuurreservaten en open ruimtes in ons gewest sterk kunnen beknotten.  Onze beleidsmakers zijn er 
zich duidelijk niet van bewust dat zij gans Vlaanderen langzaam maar zeker onder beton en asfalt laten verdwijnen.  
In het hoger genoemde “Handboek …” staat te lezen dat, als er aan dit tempo wordt verder gewerkt, Vlaanderen in 
2050 voor de helft zal volgebouwd zijn.  Een beangstigend vooruitzicht! 
 

Een leuk weetje is dit niet.  Het is veeleer een zeer verontrustend gegeven.  En vooral:  een stevige reden om nog 
meer op te komen voor het behoud van de open ruimte en de natuur in Vlaanderen.  En een sterk argument om 
ook anderen voor onze zaak en onze vereniging te interesseren. 
 
Jos. 
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AFDELINGSWERKING 

In onze gebieden is het weer een druk voorjaar geweest, met veel “tussendoorwerkjes”: kijk maar mee: 

 

Op 17 maart kwamen 4 flinke kerels van het Sint-
Gummaruscollege uit Lier ons helpen. Eerst werd 
het snoeihout uit het retentiebekken verwijderd. 
Dat was blijven liggen bij de vorige beheerwerken 
omdat een flinke stortvlaag het bekken ineens had 
doen vollopen. 

Daarna ging het richting Mosterdpotje waar al-
weer een grote stapel hakselhout lag te wachten 
om uitgespreid te worden over de toegangsweg. 

De mooie boerentuin vóór het Mosterdpotje nadert 
ook zijn voltooiing: eerst fabriceerden Luc en Johan V. 
fraaie poortjes en ook werd de grond professioneel 
gefreesd. 

De eerste planten klein fruit frambozen en rode bes-
sen staan er al. Ook bloemen en zelfs bloemkolen 
groeien er. En er is nog plaats! 

Nu alleen nog de waterput opmetsen en het grootste 
werk is klaar. 

Half januari ontstond een lichte vorm van paniek bij 
onze materiaalmeesters. Door overvloedige neerslag 
kwam aan het licht dat de grond onder onze materi-
aalschuur begon weg te spoelen. 

Snel werd een leuk ploegje gevormd dat zich volledig 
uitleefde bij het ingraven van 
een afvoerpijp naar het lager 
gelegen weitje. 

Probleem opgelost! 

Er werd ook voor extra comfort gezorgd: dankzij 
medesponsoring van Regionaal Landschap Rivie-
renland en de gemeente Duffel konden we een 
mooie picknickbank installeren bij de brug over de 
Goorbosbeek aan de Trage weg naar de Goorbos-
lei en een zitbank langsheen het wandelpad in de 

Mosterdpot.  
Weldra volgt ook nog 
een zitbank op de Tra-
ge weg achter het 
Mosterdpotje. 
 

Ludo en Peter Foto: Peter Geschier 

Foto’s: Ludo Bakkovens, tenzij anders vermeld. 
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WANDELINGEN DIE INSPIREREN  

 Oude Spoorwegberm  - 01 april 2015  

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 bijzon-
dere 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 energie-
gevende en ontspannende natuur. 

De 2de poel langs het pad levert jammer genoeg geen grote zilverreiger 
deze keer maar heeft wel een andere verrassing. We observeren meer-
dere grote klompen kikkerdril en dat is voor deze nieuwe poel toch een 
opsteker.  

De tapijten bosanemoon die overvloedig langs de paden lijken ge-
strooid, bewijzen dat deze gronden, nog vóór het spoorwegtraject, ou-
de bossen herbergden. Toch prachtig om te beseffen dat de levensvat-
baarheid van een soort weer hersteld kan worden.  

Naast liefelijke voorjaarsbloeiers als speenkruid, hondsdraf en paarse dovenetel biedt dit seizoen ook minder fraaie 
fenomenen: de stormen hebben immers veel bomen geveld en een aantal vielen dwars over het pad.  

De lente is dan ook een overgangsseizoen tussen winter en zomer. Naast de beloftevolle herleving van de natuur 
kan het in het begin van de lente nog behoorlijk winteren.  

De maartse stormen hadden lelijk huis gehouden en april kondigde 
zich bijzonder grillig aan. Met een voorspelling van rukwinden tot 75 
km/uur, afgewisseld met enkele brede opklaringen, leek 01 april ons 
een poging waard om een inspirerende lentewandeling te onderne-
men.  We kiezen voor de Oude spoorwegberm en starten aan Notmeir 
in Duffel.  Eind maart was immers een grote zilverreiger aan één van 
de recent aangelegde poelen gesignaleerd, een extra motivatie voor 
Peter om mee te wandelen met fototoestel in de aanslag.  

We genieten van het kronkelend pad dat na elke bocht weer een verras-
sing in petto heeft. De bloei van de wilgen loopt op zijn einde. Nog her en 
der wuiven de gele stuifmeeldragende, naast de groene vrouwelijke bloe-
sems, op het onstuimig ritme van de wind. Wilgen zijn wind- en insekten-
bloeiers.  Zo is de grijze zandbij uitsluitend gespecialiseerd op wilgen, 
maar die houden zich vandaag toch liever uit de wind. In een volgende 
bocht zijn we in verrukking over een prachtige sleedoorn met zijn frêle wit 
bebloemde takken, de meidoorn ernaast krijgt dan weer eerst zijn fris-
groene blaadjes. 

Ten opzichte van het kaarsrecht traject dat de spoorweg destijds door het landschap trok, hebben de beheerders 
geijverd voor een kronkelend en zelfs golvend wandelpad en daar zijn ze bijzonder goed in geslaagd.  

Rechte wegen zijn voor wandelaars niet erg aantrekkelijk want niets wordt aan je oog onttrokken en ook jij wordt 
aan geen oog onttrokken. Volgens literatuurcriticus Kees Fens beantwoordt een rechte weg niet aan de beleving van 
het leven want ook dat is niet van het begin tot het eind te overzien. Wat achter ons ligt – ons verleden – is uit beeld 
geraakt en van onze weg in de toekomst weten we nog niets. Wat zou het leven saai zijn als we al precies zouden 
weten hoe de weg verder gaat. 

 Gelukkig is onze levensweg vol bochten en hebben ook de meeste voetwegen kronkelingen zodat je je kunt verwon-
deren over wat er om de hoek tevoorschijn komt. Wandelen is immers meer dan van de ene plaats naar de andere 
gaan. Etymologisch gezien komt wandelen van het werkwoord “wenden”, je wenden en keren – in het landschap. Je 
voelt je opgenomen in het landschap, de tijd verloopt anders. Wandelen helpt je om bewust te worden van je omge-
ving en om los te komen van allerlei gedachten en gepieker. Je zintuigen helpen je om helemaal in het hier-en-nu te 
zijn. Ze helpen je om te genieten en intensiveren je ervaring. 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Peter Geschier 

Foto: Marleen Van Puyvelde 
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WANDELINGEN DIE INSPIREREN  

De versperde paden door bomen en diepe plassen ver-
plichten ons af te wijken van het pad, en dat levert weer 
een verrassing! Een houtsnip vliegt opgeschrikt en met 
veel kabaal voor mijn voeten op.  Een houtsnip is zo 
groot als een duif en is perfect gecamoufleerd op de 
bosgrond. Met zijn lange snavel zoekt hij zijn voedsel in 
de humus- en bladerlaag op de bosbodem. De houtsnip 
heeft zijn verspreidingsgebied in Vlaanderen pas de laat-
ste decennia sterk uitgebreid maar door zijn goede ca-
mouflage zijn de waarnemingen eerder schaars.  

Het schaars aantal vogels dat we zien en horen zijn de 
‘die hards’ van de prille lente. De tjiftjaf met zijn typische 
zang waaraan de soort haar naam te danken heeft is één 
van de eerste lentebodes. De soort is de laatste decen-
nia enorm toegenomen door de verruiging van bossen 
en groenstroken. 

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  

Marleen 

De explosieve zang van de winterkoning mag in dit bio-
toop ook niet ontbreken. Het mannetje is al ijverig bezig 
verschillende nesten te bouwen die door het vrouwtje 
aan een nauwkeurige inspectie worden onderworpen 
waarna ze er eentje uitkiest.  We zien nog net een win-
terkoninkje met zijn kort rechtopstaand staartje verdwij-
nen tussen de takken van een stapel snoeihout.  

We beëindigen onze wandeling in het Hulstmansbos dat 
zich nog aan het herstellen is van de grote graafwerken 
voor de aanleg van de meanderende uitbreiding van de 
Hessepoelbeek, niet onterecht  “de cobra” genoemd. Op 
de flanken van de beek duiken toch reeds her en der 
bloementuiltjes op o.m. van het klein hoefblad, klein 
kruiskruid en paardenbloem. Op deze verstoorde grond 
zullen we nog een poosje uitsluitend pioniersplanten 
vinden.  

Naast alle indrukken die we tijdens het wandelen krijgen te verwerken gebeurt er ook van alles met onszelf. Als we 
in de natuur wandelen is het alsof we kijken naar ons eigen leven. Er zijn perioden van uitbundige bloei en perioden 
van dorheid en kaalte. Terwijl je in beweging bent overzie je datgene wat je bezighoudt en soms kom je dan tot 
verrassende inzichten. Meestal gaat dat vanzelf of terloops. Dan weer wat bewuster, en overdenk je wat je nu, in 
deze levensfase beweegt en wat je levensthema’s zijn. Lopend krijg je meer zicht in hoe je keuzes maakt, hoe je 
afscheid neemt, hoe je succesvol kunt zijn. 

Uit diverse onderzoeken komt naar voor dat wandelen ook een effectief medicijn is tegen depressie. Als mensen 
met depressieve klachten gaan bewegen, beginnen ze op een andere en positievere manier naar het leven te kij-
ken. Een onderzoek van de universiteit van Tübingen in Zuid-Duitsland bewijst dat wandelen leidt tot stemmings-
verbetering en stemmingsstabilisering.  

Wandelaar, schrijver en grote natuurkenner Jac P. Thysse zei het al: "De natuurbescherming is dus niet een stok-
paardje voor enkele schoonheidsdwepers, maar een levensbehoefte  voor het hele volk, voor de volksgezondheid, 
de volkskracht, opvoeding en moraal." En dit kan ik als geëngageerd natuurliefhebber en wandelcoach alleen maar 
beamen. 

Foto: Marleen Van Puyvelde 

Foto: Marleen Van Puyvelde 

mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
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STUDIE 

Zelfs in winters, druilerig weer weet Zeeland te charmeren (uitstap 18 januari 2015) 

Eerste stop: de Middelplaten aan Wolphaartsdijk. Vlak voor de bus op ooghoogte: een slechtvalk schoot de akker 
op en poseerde even mooi voor iedereen. Op slikplaten en water zelf volgende steltlopers: scholekster, wulp, ros-
se grutto, tureluur, zilverplevier, goudplevier, kluut, bonte strandloper, kievit. Eenden en ganzen: rotgans, grau-
we gans, brandgans, smient, brilduiker, pijlstaart, krakeend, bergeend, wilde eend, middelste zaagbek, knobbel-
zwaan, zwarte zwaan (ontsnapte exoot), een blauwe reiger, aalscholverkolonie, torenvalk en buizerd.  
Over naar de polders van Colijnsplaat in Noord Beveland. Twee spierwitte sneeuwganzen ontdekken midden de 
bruine grauwe ganzen? Opletten voor de even witte soepganzen die nabij staan! Een zwarte vleugelstreep en kont 
en een veel meer afgetraind lichaam geven natuurlijk uitsluitsel. Eerst aan het rond punt de grote groep rietgan-
zen beneden naast de baan bewonderen. De rondrit gaf verder ook bruine kiekendief en een man smelleken. 
Op naar kijkhut De Keihoogte, een van de fraaiste hutten in Zeeland gezien de vogels dichtbij en op ooghoogte 
zitten: tafeleend, kuifeend, krakeend, smient, wilde eend en slobeend dobberden rond. Verder hier tureluur, 
kluut, graspieper en een overvliegende zwarte ruiter. Overdijks een grote groep rotganzen met toch enig mooi 
in de telescopen twee wit-buikrotganzen en een zwarte rotgans: zeldzame ondersoorten.  
De natuurvrienden die het waagden de dijk te beklimmen om de Oosterschelde te bewonderen, kregen naast en-
kele smienten en een verre middelste zaagbek ook een regelmatig bovenduikende vin van een bruinvis en een 
wegzwemmende gewone zeehond cadeau. Scoren!  
Op naar het volgende eiland: Schouwen en zijn prachtige Plan Tureluur, een immense water- en slikpartij binnen-
dijks die het verlies van slikplaten in de Oosterschelde zelf voor vogels moet compenseren … een mekka voor vo-
gelfreaks net buiten Zierikzee. In de centrale plas pleisteren een zestal lepelaars die te lui bleken om naar Afrika te 

reizen, terwijl de van op afstand enigszins gelijkaardige kleine zilverreigers meer de sloten opzochten. De gluur-
muur bleek volzet, maar de winterse buien deden snakken naar warme soep in de Heerenkeet, dus op naar het 
middagmaal. De durvers mochten daar voor de deur in de Oosterschelde nog even het moeilijke verschil in winter-
kleed tussen kuifduiker en geoorde fuut waarnemen, beiden vertegenwoordigd en bijgestaan door neefje fuut.  
Koers gezet naar Brouwersdam, hét vogelmekka voor velen. Wind en regen vielen hier nog min of meer mee. Dat 
bracht al snel enkele tientallen roodkeelduikers aan het licht (zoals steeds in de zuidhoek): een fraaie kuifduiker, 
aalscholvers, futen en langsheen de dijk scholekster, kanoet, steenloper, drieteenstrandlopers, paarse strandlo-
pers, rosse grutto en wulp. Eenden op zee: brilduiker, middelste zaagbek, een fraaie man eider, zwarte zee-eend 
en wat verder drie ijseenden, zij het erg moeilijk waarneembaar. In en om de spuikom was het genieten van niet 
minder dan 6 grijze zeehonden (de gewone zeehond wordt hier zeldzamer en zeldzamer – concurrentie?) en tal 
van zilvermeeuwen, naast een enkele grote mantelmeeuw. Een grote stern die ook niet naar Afrika wilde, passeer-
de. In het noordelijke haventje spotte Kristof al snel de gegeerde zwarte zeekoet, een grote zeldzaamheid die al 
een paar weken in de regio vertoeft maar slechts sporadisch ontdekt wordt.  
Verder naar Goedereede, waarvan de polders jaarlijks een fraai spektakel aan duizenden brandganzen bieden. 
Hier ook zoals steeds enkele families kolganzen, waarvan je mooi ouders en jongen in groepjes samen ziet zitten.  
Tussentijds op een sombere akker nog even een statische grote zilverreiger bewonderen: duidelijk een maat gro-
ter dan zijn blauwe broer die ernaast ging zitten.  

De Kwade Hoek is een fabuleus rustgebied met zowel slikken als Saefting-achtige schorren: een plaats waar brand-
ganzen komen overnachten (zelfs eentje met witte vleugels), maar ook sperwer, bruine kiekendief en slechtvalk 
zich roerden. De vernieuwde vogelkijkhut bleek wat te klein voor 50 geïnteresseerden, maar biedt wel een on-
waarschijnlijk fraaie blik over dit immense gebied. 

Johan Giglot 

De volledige tekst van het verslag, 

samen met veel interessante links 

naar websites, kan je lezen op onze 

website www.natuurpunt.be/

oudespoorweg onder Natuurstudie - 

Vogelwerkgroep 

Foto: Martine Lauwers 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  Vrijdag 1 mei 2015 Wandeling Kleitrappers 

  

Drankenstand aan het Mosterdpotje  
Vanaf 7u30 alles klaarzetten en wandelaars van 8 u tot 17 u  
Contactpersoon: Ludo Bakkovens, 0494/70 79 92 

  Zondag 3 mei  2015 Cursus: Vogelzang in het bos: 2e praktijkwandeling 

  

Afspraak om 6u aan de Uilenbossen , 
Vertrekpunt aan de melkautomaat in de Boshoek. (Boshoekstraat 98 te Hove). Einde rond 9u30 
Begeleider: Gerald Driessen 
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  
Woensdag 6 mei 2015  

Cursus: Amfibieën: 4e praktijkwandeling: herkennen van de 3 water-
salamanders in Luitersheide te Lint 

  
Afspraak : om 19u30 op de parking van Lerenveld te Lint. Einde rond 22u00 
Contactpersoon: Marleen Van Puyvelde, 0486/41 36 58 

  
Zaterdag 9 mei 2015 

Kijk-luister-doe/verenigingsdag: alle Duffelse verenigingen zetten 
hun beste beentje voor. Hierop mag onze afdeling niet ontbreken. 

  
Vanaf 14u tot 20u in de Pollepel, Naalstraat te Duffel 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  Zondag 10 mei 2015 Wandeling doorheen de Oude Spoorwegberm 

  

Afspraak: 14u, kerk Waarloos. Einde rond 17u 
Contactpersoon: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 

  Maandag 11 mei 2015 Inventarisatie flora van Duffelse wegbermen 

  

Afspraak : om 19u30 aan Binnenweg (kruispunt met weg naar Duffelse Sluizen   
 Einde als het donker wordt.  
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plan-
tengids en loepje zijn steeds nuttig om mee te brengen. 
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  Zaterdag 16 mei 2015 Promotiestand in Kontich Kazerne 

  
Vanaf 10u tot omstreeks 17u in Kontich Kazerne 
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  Dinsdag 26 mei 2015 Inventarisatie flora van Duffelse wegbermen 

  

Afspraak : om 19u30 aan  Senthout-Hoevelaan .  Einde als het donker wordt.  
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Een plan-
tengids en loepje zijn steeds nuttig om mee te brengen. 
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  
Zaterdag 30 mei 2015 

Excursie wilde bijen langs de AWW en aansluitend bekijken/
determineren met binoculair in Mosterdpotje 

  

Afspraak: om 13u aan de parking PVT, Mechelsebaan 220 Duffel. Einde voorzien om 17u.  
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 
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ACTIVITEITENKALENDER 

  
Zondag 31 mei 2015 

Dag van het Park in Duffel rond het thema: Natuur brengt je buurt 
op smaak, en specifiek voor Duffel: Natuurlijk avontuurlijk 

  

Allerlei leuke activiteiten en proevertjes vanaf 10u in het Mouriaubos, vlakbij de Stormsschranslaan in 
Duffel.  
Contactpersoon: Dirk Costrop 015/31 93 75 

  Donderdag 4 juni 2015 Open Bestuursvergadering 

  Vanaf 20u15 in 't Mosterdpotje (LB) 

  Maandag 8 juni 2015 Inventarisatie flora van Duffelse wegbermen 

  

Afspraak : om 19u30 in de Varestraat (grens Duffel-Sint-Katelijne-Waver). Einde als het donker wordt.  
Geen voorkennis van planten vereist, wel een gezonde interesse om planten te determineren. Planten-
gids en loepje zijn steeds nuttig om mee te brengen. 
Contactpersonen: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of 015/31 94 88 en Luc De Naegel 03/288 84 86 

  Zaterdag 20 + zondag 21 juni 2015 Beheer in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm' :  maaibeheer 

  

Vanaf 9u30 tot 16u (later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. Het kan wel nuttig zijn om Wim of 
Dirk vooraf te contacteren, om de werkplek zo efficiënt mogelijk te bereiken. 
Afspraak zaterdag: ingang natuurgebied aan Wildemansstraat te  Kontich-Waarloos 
Afspraak zondag: ingang natuurgebied aan Beekboshoek 69 te Kontich-Waarloos 
Contactpersonen: Wim Annaert, 03/457 28 03 of Dirk Costrop, 0476/66 08 28 

  
Zondag 21 juni 2015 

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

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

  Zaterdag 4 juli 2015 Beheer in natuurgebied de Goorbosbeekvallei 

  

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

  Zaterdag 11 juli 2015 Beheer in natuurgebied de Mosterdpot: maaibeheer  

  

Afspraak om 9u30 aan 't Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel ( parkeermogelijkheid op PVT).   
Einde rond 16u. 
Contactpersoon: Lutgarde Van Driessche, 015/32 01 66 of 0485/55 97 13 

  Zaterdag 18 + zondag 19 juli 2015  Beheer in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: maaibeheer 

  

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

  

Zaterdag 1 augustus 2015 
Nacht van de Vlinder: korte sfeervolle nachtwandeling door natuur-
gebied Langbos en Babbelse Plassen met aansluitend kijken naar 
nachtvlinders: een aanrader 

  

Afspraak : om 21u30 aan Langbosweg/Boskapelweg te Kontich-Kazerne. Einde rond 23u30 
 Laarzen niet vergeten! 
Begeleider: Robin Vermylen 
Contactpersoon: Dirk Costrop, 015/ 31 93 75 of  0476/66 08 28 
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Op donderdag 5 maart kregen we eerst een cursus over wilde bijen van Joeri Cortens in het Mosterdpotje.  Alweer 
een zeer interessant gegeven.  We leerden verschillende bijen herkennen en kregen al wat voorbeelden van bijenho-
tels te zien want zondag mochten we zelf aan de slag om een heus hotel voor onze nuttige tuinvrienden te maken.   

Die ZONdag  was echt z'n 
naam wel waardig.  On-
der een heerlijk zonnetje 
staken alle deelnemers 
de handen uit de mou-
wen en gingen aan de 
slag met riet- en bamboe-
stengels, leem, bloempot-
jes, hamer, boormachines 
en kastjes. De organisato-
ren hadden ervoor ge-
zorgd dat de materialen 
al op maat waren ge-
zaagd en de kastjes kant 
en klaar stonden om ge-
vuld te worden (dank u 
wel daarvoor!).   

Eerst werden de kasten 
voor het grote hotel zorg-
vuldig gevuld en daarin 
geplaatst, daarna moch-
ten we nog een kastje 
maken om mee naar huis 
te nemen en in eigen tuin 

te plaatsen.  Ik heb mijn 
kastje op een houten paal 
gezet in mijn tuin. Er kwa-
men al enkele bijtjes op 
inspectie maar ze hebben 
nog geen gaatje gevuld.  
Geduld is een schone 
deugd, zodra er iets in 
mijn kastje komt wonen, 
laat ik het jullie weten.  Ik 
was trouwens zaterdag 
kei gelukkig met de eer-
ste bijen die mijn krokus-
sen kwamen bezoeken, ik 
heb met mijn vlinderkij-
ker goed kunnen zien hoe 
ze het stuifmeel uit de 
bloemen haalden.  Nu 
nog wat meer bloemen in 
mijn tuin zetten zodat de 
bijtjes voldoende eten 
vinden. 

 

Kristel 

Cursus bijenhotel maken 

AFDELINGSWERKING 

Foto: Marleen Van Puyvelde 

Foto: Kristel Fierens 
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Spechten doen het niet slecht de laatste decennia. Vele mensen krijgen al eens een Grote bonte specht, een 
Groene specht of zelfs een Kleine bonte specht op bezoek in de tuin. Op een vroege voorjaarswandeling is hun 
zang zelfs haast niet weg te denken. Zelfs de Zwarte specht is een jaarlijkse gast in onze regio’s. Maar recent is er 
daar eentje bij gekomen, want ook de Middelste bonte specht is een vaste bewoner geworden. 

Wat uitzicht betreft, is de Middelste bonte specht in het voorjaar zowat de ‘hybride’ tussen Kleine en Grote bonte 
specht: rode kruin, bleek gezichtje (de baardstreep ligt geïsoleerd onder de witte wang), gestreepte flanken en zacht 
rozerode onderstaartdekveren. Kleine bonte heeft altijd witte onderstaartdekveren en mist de ovale witte schou-
dervlekken, Grote bonte heeft dan weer ongestreepte flanken felrode onderstaartdekveren en een stevige baard-
streep tot tegen de snavel. Wellicht het meest opvallende verschil tussen Grote en Middelste bonte is de felrode 
kruin van die laatste. Opletten wel: dat is alleen in het voorjaar een kenmerk: juveniele Grote bonte heeft dat im-
mers ook, en daar gebeuren wel eens vergissingen mee. Verschillende kenmerken waarnemen is dus altijd de bood-
schap. 

Ware Triomftocht 

In de atlasperiode 1973-77 bevonden de enige broed-
plaatsen van de Middelste bonte specht in België zich 
in de provincie Luxemburg. In de jaren ’80 en ’90 
kwam daar verandering in en breidde de soort zich 
snel uit tot aan Samber en Maas. Tussen 1995 en 2002 
werd de Waalse broedpopulatie al geschat op 1500 tot 
3000 broedparen. 

In 1982 volgden er waarnemingen in Vlaanderen: in 
Munte in Oost-Vlaanderen. In 1998 was de soort aan-
wezig in het Meerdaalwoud in Vlaams-Brabant, en in 
2000 werden hier 4 broedparen vastgesteld. De eerste 
broedgevallen voor Vlaanderen waren een feit. In 2001 
en 2002 waren dat er al resp. 10 en 14 en werd er ook 
in de Voerstreek gebroed. Jaarlijks nam ook het aantal 
sporadische winterwaarnemingen toe en dat steeds 
meer westwaarts (Vermeersch et al. 2004). 

Om terug te keren naar onze eigen contreien, waren er 
vanaf eind jaren ’90 jaarlijks winterwaarnemingen van 
een paartje Middelste bonte Specht waargenomen in 
het niet voor publiek toegankelijke Krabbelshof in Pul-
le (A). Maar wellicht verbleven die vogels er het jaar-
rond en werd er al vrij snel gebroed. 

Pas rond 2010 werd het eerste bewezen broedgeval er 
vastgesteld en thans zijn in dit gebied vier koppels aan-
wezig. Ook in de omliggende bossen zoals het Zoersel-
bos is de Middelste bonte specht jaarrond te zien, en 
de winterwaarnemingen in Vlaanderen strekken zich al 
uit tot… De Panne. Veel verder kan niet meer. De 
Britten zitten dus reikhalzend uit te kijken naar het mo-
ment dat de eerste Middelste bonte het kanaal over-
steekt, want andere, nog beter vliegende spechten zoals de Zwarte specht worden al veel langer waargenomen 
langs de Noordzeekust, maar van een toename in Groot-Brittannië is alsnog geen sprake. 

Sinds 2013-2014 volgden ook waarnemingen van Middelste bonte specht in de Brede Zeyp (op de grens van Duffel, 
Sint-Katelijne-Waver en Lier) en in het Bos van Marpingen in Lint. Daarenboven werd, verspreid over de gemeenten 
Nijlen  en Boechout, nog een hele rits losse waarnemingen genoteerd. 

 

STUDIE 

De Middelste bonte specht 

Foto: Luc Meert 
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Tijd om de uitbreiding in kaart te brengen. 

De omvang van het netwerk en de toename van het aantal waarnemingen deed de vogelwerkgroep van afdeling 
De Wielewaal in samenspraak met Oude Spoorweg het initiatief nemen om de Middelste bonte specht zo grondig 
mogelijk te inventariseren op het grondgebied van Oude Spoorweg en Afdeling de Wielewaal, laat ons grofweg 
stellen: de hele regio van Zandhoven tot Duffel. 

De verspreiding van Middelste bonte specht in onze streek (Bron: waarnemingen.be) 

Middelste bonte specht houdt van oude bossen, waarin bij hoge voorkeur, of zelfs als absolute voorwaarde enkele 
clusters van oude eiken staan. De kalere beukenbossen en zeker populierenbossen worden volledig gemeden. ’s 
Winters is hij minder kieskeurig en wordt hij vaak in boomgaarden gezien, of bezoekt hij zelfs voederplaatsen in 
tuinen. 

De beste periode om een inventarisatie van broedparen uit te voeren is maart en (vooral de eerste helft van) april; 
dan kriebelt het hevig bij alle spechten en zijn ze erg vocaal. Om een inventarisatie enige waarde te geven wordt er 
gewerkt met geluidsopnames, die versterkt worden afgespeeld. De kans dat je anders op een stil moment arriveert 
en geen specht noteert, is dermate groot dat de actie geen nut zou hebben. 

En zo geschiedde: de meeste weekends van maart was een tiental vogelkijkers op zoek naar Middelste bonte 
specht. Op de vaste locaties Krabbelshof en Zoerselbos volgden meteen waarnemingen, maar verrassend genoeg 
bleef het op de andere locaties (voorlopig) stil. Mogelijk nog net iets te vroeg op het seizoen. Een tiental bossen 
werden inmiddels al bezocht.  Naast het ontbreken van Middelste bonte specht was er de vaststelling dat geschikt 
biotoop op vele plekken toch nog heel beperkt is op die plaatsen, wat dit (voorlopige) resultaat kan verklaren. 
Maar de actie is nog niet afgerond en het zou ons niet verbazen, mochten we op de nog te belopen trajecten als-
nog Middelste bonte specht aantreffen. Wordt vervolgd. 

Meld al je spechtenwaarnemingen zo precies mogelijk via www.waarnemingen.be, zo houden we een goed over-
zicht van hun verspreiding in onze regio en kunnen we de opmars of afname van bepaalde soorten goed documen-
teren. 
 

Gerald Driessens (gerald.driessens@natuurpunt.be) 

STUDIE 

mailto:gerald.driessens@natuurpunt.be
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Burgemeesterweetjes 

 

Tussen 2 en 12 januari was het aanschuiven in vogelkijkhut Water-Link Eekhoven in Rumst. Tussen de vele duizenden 
meeuwen die het spaarbekken gebruiken als slaapplaats, zat er immers een opmerkelijke soort: een kleine burgemees-
ter. Een vrij grote meeuwensoort, met een merkwaardige naam, waarvan hieronder de verklaring volgt. De eerstejaars 
vogels zijn erg licht van kleur, de volwassen vogels hebben een grijze mantel zoals zilvermeeuwen, maar zonder de zwar-
te vleugelpunten. 

Kleine burgemeesters broeden erg noordelijk, voornamelijk op Groenland en in Canada. In de winter worden ze in grote 
aantallen op IJsland waargenomen. De Engelse naam: Iceland Gull is dan ook erg toepasselijk.  

In België en Nederland is het een erg zeldzame wintergast. Een vogelsoort met als naam: kleine burgemeester, dan moet 
er natuurlijk ook een grote burgemeester zijn. Een nog grotere meeuwensoort, eveneens zonder zwarte vleugelpunten. 
(Bron: Rupel.flits) 

Maar waar komt nu de naam burgemeester voor deze meeuw vandaan? 

De grote burgemeester was/is het minst zeldzaam. Als hij wordt waargenomen, zit hij dikwijls als een uniek exemplaar 
opvallend tussen de andere meeuwen. Opvallend doordat hij iets groter is dan een zilvermeeuw, met volledig zilverwitte 
vleugels en kop en hals zwaar gevlekt. Dergelijke meeuw die als unicum erboven uitsteekt moet wel de baas van de 
meeuwen zijn, dus de burgemeester! 

Oorspronkelijk noemde men de grote burgemeester zelfs Groenlandsche burgemeester, waarschijnlijk gekend door de 
walvisvaarders. De kleine burgemeester lijkt sterk op de grote burgemeester, maar is gemiddeld kleiner dan een zilver-
meeuw. Deze kleinere soort wordt slechts enkele keren per winter gezien aan de kust en is uiterst zeldzaam in het bin-
nenland. 

Daarnaast bestaat er nog een wat kleinere witte meeuw uit het noorden, de ivoormeeuw. Creatief als onze noorderburen 
zijn, noemde men deze meeuw daar ooit raadsheer (ter info: een raadsheer is te vergelijken met ons Belgische schepen-
ambt). 

 

Dirk 

STUDIE 

Kleine burgemeester                 Foto: Raymond De Smet 
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De                Krant                                                   

                  Editie 13 

 

   BOSBIEKESKRANT 

Zonlicht, zingende vogeltjes, 
overal bloemen … de bosbiekes 
zijn in hun element! 
Speel je met ons mee? 

Zet een spiegeltje  
recht op de lijn 
naast de tekening 
van de diertjes 
hiernaast. Je kan 
het ook wat be-
wegen, zodat ze 
lijken te vliegen! 

De natuur in de mix! Zet de letters van deze 10 
woorden in de juiste volgorde en zoek ze dan in 
het letterkader, horizontaal, verticaal of diago-
naal. 

RIKVEEME 

AZLVGEOGN 

EITGSRPEASRJ 

SKFIEEUM 

TEVHRCSIJRJE 

SLETSABAKER 

MRENEORWG 

EEFMAKPROLIE 

EPRBEMADANLO 

SIOSBUM 
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   BOSBIEKESKRANT 

Ons bosbieke zoekt de weg naar de bijenkorf. 
Kan jij helpen? 
Wist je trouwens dat bijen een dansje uitvoe-
ren om elkaar zo de weg te wijzen naar een 
mooie bloem? 

Eef Hellemans  en Hedwig Van Herck 

1. MEIKEVER     Zo sluw als een vos 
2. VOGELZANG    Zo trots als een pauw 
3. GRASSPRIETJE   Zo wijs als een uil 
4. KUIFMEES     Zo traag als een slak 
5. SCHRIJVERTJE 
6. STEKELBAARS 
7. REGENWORM 
8. KAMPERFOELIE 
9. PAARDENBLOEM 
10. BOSMUIS 

 
Zijn lange achterpoten  
maken van deze kikker een 
echte springkampioen 

Je kent vast deze spreuken, 
vul de naam in en trek een 
lijntje naar het dier dat in het 
gezegde past. 

 

Zo sluw als een ... 

 

Zo trots als een ... 

 

Zo wijs als een ... 

 

Zo traag als een ... 

Tot ziens ! 
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BELEID 

Ontwerp RUP Gasthuisbossen-Donderheide in openbaar onderzoek 
 
Op 14 december 2014 keurde de Vlaamse regering het plan RUP van Gasthuisbossen-Donderheide goed. Van 4 febru-
ari tot 3 april lag het ontwerp Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  in openbaar onderzoek. Een RUP heeft als doel 
het bestaande gewestplan te herzien of zo nodig te herbestemmen om het af te stemmen op het actueel gebruik en 
het programma van uitvoering binnen het zogenaamde AGNAS-proces (Agrarische en Natuurlijke structuur). Eén van 
de doelstellingen was onder meer de realisatie van 25 ha bosuitbreiding in het gebied. Voor elke nieuwe bestemming 
gelden er ook stedenbouwkundige voorschriften, in mensentaal betekent dit wat er kan en wat er niet meer kan. 
 

Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Natuurpunt? 
Dit gebied omvat een aantal natuur- en bosgebieden van of in beheer van Natuurpunt, zoals de Brede Zeyp in Ko-
ningshooikt, de Gasthuis- en de Hondsbossen in St-Katelijne-Waver. Ook het fort van Koningshooikt, een belangrijk 
Natura 2000-gebied omwille van zijn vleermuizenpopulatie, ligt in het gebied. Een gedeelte van het planningsgebied 
ligt op het grondgebied van Duffel, vandaar dat onze afdeling ook betrokken partij is. 
Net als afdelingen De Wielewaal en Mechels Rivierengebied, vonden we dat er nog heel wat kansen voor een goede 
ruimtelijke ordening niet werden opgenomen in het plan. Bovendien houdt het plan te weinig rekening met de draag-
kracht van zowel natuur als bosgebieden en ook op vlak van mobiliteit schort er nog één en ander. In een bezwaar-
schrift hebben we dan ook enkele constructieve voorstellen gedaan om bij te sturen en alle ecologische verbindingen 
minstens bouwvrij te houden en de bestaande toestand zeker niet te hypothekeren. 
In de bestemming AG (agrarisch gebied) moet alles ongebreideld kunnen. Heel wat van de zone is in het ontwerp als 
AG ingekleurd en dat kan volgens ons veel beter verfijnd worden, zodat een wildgroei van serres in het gebied wordt 
vermeden. Met onze voorstellen geven we de bestaande tuinbouwers nog heel wat kansen tot uitbreiding maar we 
willen vooral het centrale deel van Donderheide, een nog prachtig open ruimtegebied met veel kleine landschapsele-
menten (bomenrijen, bosjes, weilanden) behouden zien. Ook een rechtstreekse verbinding naar de Itterbeekvallei is 
voor ons heel belangrijk. 
 

Hieronder de belangrijkste voorstellen tot wijzigingen: 
 

Voorstellen tot aanpassingen van de bestemming 
- De afbakening van een bijkomende westelijke zone van Agrarisch Gebied naar Bouwvrij Agrarische Gebied, 

(BAG) zodat er een verbinding blijft van open ruimte tussen het Fort en de Bemortel (buiten het planningsge-
bied), omdat dit een heel belangrijke aanvliegroute is voor vleermuizen, maar ook omdat de ruimtelijke kracht 
van het gebied anders dreigt te worden overschreden. 

- De afbakening van een bijkomende noordelijke zone AG naar BAG zodat er een rechtstreekse verbinding 
met open ruimte blijft tussen het fort en de boscomplexen aan de Beukheuvel naar het Tallaerhof/
Juffrouwenbos (buiten het planningsgebied) en de vallei van de Itterbeek. 

- De afbakening van BAG naar bijkomend bosgebied in de noordelijke bosfragmenten zodat, wanneer de 
grond beschikbaar komt, hier onmiddellijk aan bosuitbreiding kan gedaan worden. In afwachting kunnen mede 
dankzij het voorstel tot wijziging in de stedenbouwkundige voorschriften voor bosgebied de huidige gebruikers 
hun grond blijven gebruiken zoals ze dat nu doen. 

 

Voorstellen tot aanpassing  van de stedenbouwkundige voorschriften 
- De bestemming bosgebied moet ook ruimte laten voor de zeer waardevolle graslanden en hooilanden met 

grote biologische waarde. Het aspect natuur dient uitdrukkelijk verankerd te worden in de stedenbouwkundige 
voorschriften. 

- In de bestemming BAG dient de uitbouw van een recreatief wandelnetwerk tussen de verschillende bosge-
bieden planologisch verankerd te worden. Dit gegeven dient uitdrukkelijk opgenomen te worden in de steden-
bouwkundige voorschriften.  

Wij hopen dat onze voorstellen ernstig bestudeerd worden en dat ze opgenomen worden in de finale beslissing van 
de Vlaamse regering. Op onze website kunt u het hele bezwaarschrift lezen met een uitgebreide argumentatie erin 
vervat. 
Meer achtergrondinfo over het plan zelf: www.ruimtelijkeordening.be klik op AGNAS en daarna op Neteland of via de 
rechtstreeks link: 
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/
Neteland/RUPGasthuisveldenDonderheide 
 
 Johan Asselberghs 

http://www.ruimtelijkeordening.be
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPGasthuisveldenDonderheide
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPGasthuisveldenDonderheide
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Tussen 20 februari en 4 april was er in 2015 de grote paddentrekperiode. Dat het zo lang duurde had te maken met het 
kwakkelvoorjaar. Het weer wou echt niet meewerken dit jaar.  

Eind februari was het net warm genoeg om de trek te laten losbarsten. Dat leverde een eerder onverwachte piek op, op 
26 februari. Daarna nam polaire lucht het roer over en werden we getrakteerd op koud voorjaarsweer met hagelbuien 
die bij hevige buien zelfs soms sneeuw losten. ’s Nachts vroor het geregeld.  

De tweede en derde week van maart leverde dan weer droog en zonnig lenteweer op met koele avonden en koude nach-
ten. Ook kurkdroog. Einde maart kwam er dan toch neerslag maar was het gemiddeld te koud. We hadden zelfs een 
avond trek bij +2°C, koud en regenachtig: nooit eerder gebeurd.  

Uiteindelijk kwam dan nog steeds in geen ideale omstandigheden einde maart de grote achterhoede. De topavond be-
droeg net geen 200 dieren en die avond dikte ons totaal ferm aan. Tot begin april vonden we nog koppels en op 4 april 
sloten we de grote paddentrek 2015 af met maar liefst 852 geregistreerde dieren.  

Vorig jaar werden er slechts 277 gevonden. Het is duidelijk dat de populatie herstellende is in het Senthout, maar ze staat 
nog lang niet op haar hoogtepunt. Einde jaren 90 haalden we ook gelijkaardige cijfers. Van 2000 tot 2011 zakten we nooit 
onder de 1000 dieren met als hoogtepunt het jaar 2006 met  2599 dieren en het jaar 2010 2527 dieren.  Na 2010 ging het 
alleen maar bergaf en pas dit jaar, gelukkig maar, ging het terug bergop. 

Dank aan alle rapers, want het aantal slachtoffers bleef serieus beperkt. 

Bijzondere dank aan alle dagverantwoordelijken: Kristel, Bram, Jef, Denies, Eef en Bart. Zonder jullie zou onze actie nooit 
draaien zoals nu! Bedankt voor de 6 weken onverdroten inzet en talrijke avonden aanwezigheid! 

Volgend jaar starten we met onze 20ste paddenoverzet op het Senthout! Een nieuw topjaar? We mogen er stilaan terug 
van dromen! 

 

 

 

Wil je het hele verloop van de paddenoverzet 2015 lezen: zie Hylakrant 2015 op www.natuurpunt.be/oudespoorweg. 

 

Johan 

Paddenoverzetresultaten 2015 veel beter dan vorig jaar 

STUDIE 

Foto: Eef Hellemans 

Resultaten 2015 

 

Gewone pad: 609 levend, 49 verkeers-
slachtoffers, 5 terugtrek = 663  

Bruine kikker: 37 levend, 1 verkeers-
slachtoffer = 38 

Groene kikker: 5 levend = 5 

Alpenwatersalamander: 99 levend, 14 
slachtoffers = 113 

Kleine watersalamander: 31 levend, 1 
verkeersslachtoffer = 32 

Vinpootsalamander: 1 levend = 1 

 

Totaal 852 geregistreerde dieren 

  

Mortaliteitspercentage: 65 stuks / 852 = 
7,6% (puik werk van al onze vrijwilligers 
en dagverantwoordelijken !) 

http://www.oudespoorweg.bakkie.be/natuurstudie/hylaWG/HylaKrant2015.html
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Op pagina 11 van het vorige nummer van dit onvolprezen afdelingsblad deden we een oproep om uw e-
mail adres door te geven.  We beloofden om daarvan geen misbruik te maken en uw mailbox niet te laten 
overlopen met futiliteiten. 

Vele Natuurpunters genieten nu reeds van onze “e-zine service”, waardoor zij snel en accuraat op de 
hoogte worden gebracht van de belangrijkste activiteiten van onze afdeling. 

Kennen wij uw e-mail adres nog niet?  Geef het dan snel door via: natuur.oudespoorweg@telenet.be. 
 

U kunt natuurlijk ook terecht op de website van onze afdeling: www.natuurpunt.be/oudespoorweg/ 

Op deze website vindt U, naast de laatste nieuwtjes:  namen, adressen en foto’s van onze bestuursleden, 
info over onze natuurgebieden, de digitale versie (pdf) van ons afdelingstijdschrift, info over natuurstudie, 
cursussen, beleid, fotoclub, en nog veel meer. 
 

En, heet van de naald:  we zitten nu ook op Facebook. 
Yes! Facebookers, kijk eens op “Natuurpunt Oude 
Spoorweg”. Wees niet bang: het is niet onze bedoeling 
de thuispagina van uw Facebook-account te laten 
overlopen.  We willen via Facebook nu en dan nuttige 
en interessante info doorgeven, zonder daarom onze 
website en ons afdelingstijdschrift te willen vervangen. 
Dat blijven onze voornaamste info-kanalen. 
 

Er begint echt wel beweging te komen op onze Face-
book-pagina. Ons doel is uiteraard om een grote groep 
(natuur-)vrienden te bereiken. We zullen het dus bij-
zonder appreciëren indien jullie de pagina willen 
“liken” ! 
 

Achter dit alles zit het werk van ons communicatie-
team.  Zin om mee te doen?  Geef ons een seintje.  
Verslaggevers, specialisten internet, Facebook,…:  allen 
welkom! 

 

Jos. 

INFO 

Natuurpunt Oude Spoorweg in cyberspace 

Natuurkampen in Kontich: zomer 2015 
In het natuurkamp staan er allerlei leuke activiteiten en spelletjes rond natuur, dieren en tuinieren op het program-
ma. We zijn de hele dag lekker buiten! We werken samen met Zelfoogstboerderij Grondsmaak en met Natuurpunt.  
Regelmatig  trekken we er ook op uit naar natuurgebieden in de buurt. 

Data kampen:            27-28-29 juli               12-13-14 aug                 19-20-21 aug 

- Voor kinderen van 1ste tot 6de leerjaar          

- Maximum 10 kinderen per dag 

- Van 9u tot 16u 

- 30€ per dag;   mogelijk om per dag in te schrijven 

- Tussendoortjes, lunch en drinken inbegrepen 

- Verzekering: 15€ per jaar, eenmalig te betalen  

- Uitvalsbasis: Pauwhoevestraat in Kontich 

- Inschrijven noodzakelijk via mail:  bikevanham@hotmail.com    Bike: 0486/898 101 

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
http://www.natuurpunt.be/oudespoorweg/
https://www.facebook.com/Natuurpunt.Oude.Spoorweg
https://www.facebook.com/Natuurpunt.Oude.Spoorweg
mailto:bikevanham@hotmail.com
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Net zoals de kerkuil, staat het steenuiltje bijzonder hoog op de zorghitparade van Natuurpunt Rupelstreek. Voor het 
steenuiltje gaan we echter niet vreemd, we blijven netjes binnen ons werkingsgebied, en dan vooral in het boeren-
land van onze Rupeldorpen. Een 
eerste generatie nestkastjes, ver-
vaardigd uit oude wijnkistjes werd 
opgehangen in de periode 1993-
1994. Die generatie bleek al snel 
aan vervanging toe, dat gebeurde 
in de periode 1999-2000.  
In die periode liep in gans Vlaande-
ren het project: “Steenuil gezien!” 

Ondertussen is die generatie nest-
kasten ook weer aan vervanging 
toe, dat doen we stelselmatig en in 
de eerste plaats in superbe gebie-
den voor het steenuiltje. Een der-
gelijk gebied is het Zinkval in Schel-
le, met akkers, weilanden, bomen-
rijen en bosjes. Net daar gingen we 
op woensdag 18 februari dan ook 
aan de slag met het vervangen van 
een nestkastje 
 

Erik De Keersmaecker 

De voorbije weken waren vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek weer bijzonder hard in de weer voor de kerkuil. 
Eerst werd er enkele dagen gewerkt in de zolder van de kerk van de wijk Hellegat in Niel. In 1993 werd daar een van 
onze eerste nestkasten geplaatst, en de kerkuil is een vaste bewoner van deze nestkast. Ondertussen was er echter 
heel wat sleet gekomen op de inlooppijp en de dakkapel waarin de nestkast gemonteerd staat. Bij de herstelwerken 
werd de voorplaat van de dakkapel hersteld en meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe 

nestkast en inlooppijp te plaatsen. 

 Voor het 2de project maakten we 
even een oversteek over de Rupel, 
met het plaatsen van een nieuwe 
nestkast in een open loods van de 
Havesdonckhoeve in Wintam. De om-
geving van deze erfgoedhoeve is een 
superbe omgeving voor de kerkuil.  

Dat geldt ook voor de omgeving van 
de Groenenhoek in Waarloos, waar 
een nieuwe nestkast tegen de gevel 
van een woning geplaatst werd. Een 
nestkast in weer en wind, dat hoeft 
echter geen beletsel te zijn voor de 
kerkuil. Aan een buitengevel van fort 
Liezele staat eveneens een buiten-
nestkast, die bewoond wordt door 
een paartje kerkuilen.  

 

Erik De Keersmaecker 

GLUREN BIJ DE BUREN 

Foto: Erik De Keersmaecker 

Onze buren van Natuurpunt Rupelstreek waren de laatste maanden extra in de weer om de uilen te verwennen. Zowel 
de kerkuil als de steenuil werden voorzien van prachtige nieuwe nestkasten. 

Foto: Hugo Willocx 
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AFDELINGSWERKING 

Onze afdeling zal er ook zijn: iedereen is welkom ! 
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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, zoog-
dieren en vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel. 
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel 
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28 
dirk.costrop@telenet.be 
 

Johan Asselberghs  
Ondervoorzitter,  
verantw. beleid, amfibieën (Hyla), lid Minaraad, GECORO en 
GNOP-commissie Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland 
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel 
015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07 
johan.asselberghs@skynet.be 
 

Lutgarde Van Driessche  
Secretaris,  
conservator Mosterdpot,  
lid Minaraad Duffel. 
Zandstraat 15, 2570 Duffel 
015/32 01 66, gsm 0485/55 97 13 
lutgarde.van.driessche@telenet.be 
 

Ludo Bakkovens 
Penningmeester,  
beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje, lid Cultuurraad Duffel, 
bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland. 
Zandstraat 15, 2570 Duffel 
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92 
ludo.bakkovens@telenet.be 
 

Wim Annaert  
Conservator Oude Spoorwegberm,  
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 

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg 
 

Grondgebied :  Kontich, Waarloos en Duffel 
 

Lidgeld en abonnementen: 
 Het lidmaatschap bedraagt € 27 en is geldig voor het hele gezin. 
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespeciali-
seerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie tijdschrift) en Na-
tuur.oriolus (voor vogelkijkers) en Zoogdier. 
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: 
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
U kunt uw lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel steeds 
ons identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736  
 

U ontvangt:  
 

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 Me-
chelen 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, be-
heerwerken 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 

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

Website: www.natuurpunt.be/oudespoorweg 
 

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

Lidgeld € 27 € 37 € 38 € 42 € 44 € 59 

Lid Natuurpunt x x x x x x 

Natuur.Oudespoorweg x x x x x x 

Natuur.Blad x x x x x x 

Natuur.Focus     x   x x 

Natuur.Oriolus   x     x x 

Zoogdier       x   x 

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
mailto:jdoms-pdeprey@base.be
mailto:peter.geschier@telenet.be
mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
mailto:natuur.foto_os@telenet.be
http://www.natuurpunt.be/oudespoorweg
http://www.jnm.be/pallieterland
mailto:stienboeye@gmail.com
http://www.jnm.be/antwerpen
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
http://www.natuurpunt.be/oudespoorweg
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FOTOCLUB 

De lente doet ons aller harten sneller slaan: hierboven 
en verder in wijzerzin): 

De eerste dotterbloem, klein hoefblad, bloeiende slee-
doorn, vrouwelijke bloeiwijze hazelaar, een mooi ta-
pijt bosanemoon. 

Foto’s: Peter Geschier, tenzij anders aangegeven 

Foto: Luc De Naegel 



32 

FOTOCLUB 

 

Foto:  Kristel Fierens 

Maar ook de fauna roert zich 
(rechtsboven en dan in wijzerzin): een 
zwartkopmeeuw, een gehakkelde aurelia, 
een groene specht, een staartmees, een 
wesp op bezoek bij de krokusjes. 

Foto’s: Luc De Naegel, tenzij anders aangegeven 


