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Info

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, Joachim Clauwers, Johan Asselberghs, Johan
Giglot, Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Marleen Van Puyvelde, Rebecca Pers.

Foto’s/tekeningen van: Eef Hellemans, Geertje De Waegeneer, Jeanne Van Moer, Kristel Fierens, Luc De
Naegel, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze
uiterlijk 31 maart 2016 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be

Cover: Babbelse Plassen                                                                                                               Foto: Peter Geschier

Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.

Belangrijke afdelingsdata in 2016
30 / 01  Afdelingsdag Natuurpunt Oude Spoorweg
19 / 04  Cursus “Riet- en ruigtevogels” - theorie
24 / 04  Cursus “Riet- en ruigtevogels” - excursie
03 / 05  Cursus “Riet- en ruigtevogels” - theorie
28 / 05  Cursus “Riet- en ruigtevogels” - excursie
06 / 09  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
10 / 09  Afdelings-BBQ
13 / 09  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
01 / 10  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie
15 / 10  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie

Kom naar onze afdelingsdag op 30 januari 2016 !

We kiezen dit jaar voor een heel andere formule: we trekken naar
de gezellige Beethovenzaal van de Duffelse bibliotheek en hebben
er een bekende gast: Joeri Cortens entertaint ons met zijn lezing:

"Toen de dieren nog spraken".

Een natuur-educatieve comedy voorstelling over de communicatie
tussen mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en wat
er zoal kan mislopen.

Wegens het beperkt aantal plaatsen is inschrijving verplicht: stuur
een mail naar info@natuurpuntoudespoorweg.be met je lidnummer en het aantal personen.

Aansluitend houden we dan onze algemene vergadering met overzicht van de activiteiten van het voorbije
jaar, gevolgd door de nieuwjaarsreceptie.

Afspraak: 19u30 in de Beethovenzaal van de bibliotheek, Onze-Lieve-Vrouwlaan 1 te Duffel
Einde omstreeks 23u

Meer info: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Foto: één

Wij zoeken nog naar mensen die ons bestuur willen versterken.
Geïnteresseerd? Meld je aan op onze website
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving%20vrijwilliger.html
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Beste natuurpunters,

Vaak is het nuttig een stap achteruit te zetten, een
frisse wind te laten waaien, zodat men alles door een
andere bril kan bekijken.

De voorbije 6 tijdschriften hebben dat duidelijk
aangetoond: het voorwoord werd telkens erg
geïnspireerd aangeleverd door een lid van onze
afdeling. Ik vond het alleszins zeer verrijkend. Het
geeft ook weer waar de sterkte van Natuurpunt en
zeker van onze afdeling ligt: iedereen krijgt bij onze
vereniging volop de kans om “zijn ding” te doen.
Zoveel mogelijkheden, zoveel activiteiten, zoveel toffe
mensen om te ontmoeten, om mee samen te werken,
om op de één of andere manier actief te zijn voor de
natuur.

Het mag daarom niet verwonderen dat Natuurpunt
een van de sterkst groeiende verenigingen in
Vlaanderen blijft. Dit geldt zeker voor onze afdeling:
in 1997 (toen nog Natuurreservaten v.z.w) waren  180
gezinnen lid in Kontich en Duffel. In 2016 zal onze
afdeling naar alle verwachting de magische kaap van
1000 leden overschrijden.

Bovendien wordt 2016 om nog meer redenen een
feestjaar: al ruim 30 (!) jaar voeren we beheerwerken
uit in de Oude Spoorwegberm, al 25 jaar gebeuren er
paddenoverzetacties, waarvan 20 jaar in het Senthout
en 15 jaar geleden fusioneerden de Wielewaal en
Natuurreservaten tot Natuurpunt.

Dit betekent dat er heel wat staat te gebeuren in 2016,
vooral de Oude Spoorwegberm zal sterk in de picture
komen: o.a. bij de viering van Natuurpunt 15 jaar, bij
de officiële opening van het GR pad,…

Misschien nog het mooist van al: in 2016 willen we de
door ons beheerde natuurgebieden met niet minder
dan 10 ha uitbreiden! Hierover later meer, maar ik
kan je alvast beloven dat er weldra weer meer bos in
onze regio zal zijn. Dankzij jullie hulp bij de
boomplantacties natuurlijk…

Uiteraard betekent dit eveneens dat we met onze
afdeling geld zullen moeten zoeken om de aankopen
te bekostigen. De zogenaamde “restfinanciering” (het
niet gesubsidieerde deel van de aankopen), moeten
we als afdeling zelf bij elkaar sprokkelen. Dit gaat over
zéér veel geld, het zal dus heel wat inspanningen
vergen om de nodige fondsen te verzamelen.

Ondertussen zijn we hiervoor alvast ideeën aan het
uitwerken. Daar hoort een goed klinkende slogan bij,
gekoppeld aan een sprekend campagnebeeld. Meer
daarover tijdens onze algemene vergadering op
zaterdag 30 januari. Vergeet hiervoor zeker niet in te
schrijven!

De afbetaling van de restfinanciering zullen we niet
kunnen verwezenlijken zonder de hulp van onze
vrijwilligers, die steeds het beste van zichzelf blijven
geven.

Het doel is duidelijk, het resultaat zal er zijn. Alvast
dank bij voorbaat aan iedereen die zich hiervoor wil
inzetten, we zullen zeker alle hulp kunnen gebruiken!
De mond-tot-mondreclame zal hierbij een belangrijke
hefboom betekenen: als ieder van ons de boodschap
doorgeeft wat we doen en waarom we geld nodig
hebben, kan er veel in beweging gezet worden.

Met deze positieve én bijzonder uitdagende
boodschap willen we dus het jaar inzetten. Als
voorzitter wens ik jullie bovendien dat 2016 een
bijzonder inspirerend jaar mag zijn, met veel geluk
voor ieder die je genegen is, vol van natuur, leuke
waarnemingen, fijne ervaringen, boeiende
contacten,…

We staan ook altijd open voor jullie reacties, vragen,
suggesties. We kijken alvast uit naar het boeiende jaar
dat voor ons ligt en hopen dat je bij Natuurpunt “je
ding kunt doen, komt doen en zult blijven doen”.

Dirk

Voorwoord

Beleven we dit jaar weer zo’n geweldige aanplanting zoals in 2013?
Foto: Peter Geschier

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be?SUBJECT=Bijdrage%20afdelingstijdschrift%20Natuurpunt%20Oude%20Spoorweg
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be?SUBJECT=Inschrijving Toen de dieren nog spraken&BODY=Beste,%0D%0A%0D%0AIk%20schrijf%20mij%20in%20voor%3A%20%20%20personen%0D%0AMijn%20lidnummer%20is%3A%0D%0A
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be?SUBJECT=Inschrijving Toen de dieren nog spraken&BODY=Beste,%0D%0A%0D%0AIk%20schrijf%20mij%20in%20voor%3A%20%20%20personen%0D%0AMijn%20lidnummer%20is%3A%0D%0A
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving%20vrijwilliger.html
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving%20vrijwilliger.html


4

Natalie, hoe is het voor jou allemaal begonnen? Hoe ben je bij Climate Express terecht gekomen?
Tijdens m'n studies was ik al actief bezig met internationale samenwerking en ongelijkheid via 11.11.11. Het
kantelmoment voor mij was een medisch rapport waarin stond dat artsen ook bezig moeten zijn met het
klimaat omdat de gevolgen van de klimaatverandering alle vooruitgang op vlak van gezondheid teniet zouden
doen. Overstromingen, droogte, onzuiver water, géén dak meer boven je hoofd, … zijn een ernstige bedreiging
voor de gezondheid. Dat rapport heeft me wakker geschud en doen inzien dat klimaat, gelijkheid en solidariteit
niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Toen ik student af was, ging ik op zoek naar een nieuw engagement. Een vriend tipte me over een vergadering
van 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid', de beweging die een trein naar Kopenhagen inlegde voor de
belangrijke klimaattop in 2009. We besloten een trein te organiseren naar de klimaatonderhandelingen in
Warschau. Het werd een groot succes en op de terugweg van Warschau zag Climate Express het daglicht.

Met hoeveel mensen werd er gewerkt aan Climate Express? Hoelang op voorhand zijn jullie eraan begonnen?
De voorbereidingen voor de klimaattop in Parijs zijn twee jaar geleden begonnen, vanaf Warschau en dat was
in november 2013. Meer dan 200 vrijwilligers hebben zich ingezet, samen met ‘de Locomotief’, een team van
een twintigtal mensen die samen de raad van bestuur vormen. We zijn er zeer intensief mee bezig geweest
de afgelopen jaren. Ik ben wel de voorzitster, woordvoerder en het gezicht van Climate Express, maar het is
door het harde werk van iedereen dat we zover zijn geraakt.

En toen gooiden de aanslagen in Parijs roet in het eten. Hoe hebben jullie daarop gereageerd?
Toen het nieuws binnenkwam, zaten we in de laatste rush voor Parijs. Dat weekend werd één lange
crisisvergadering. Zolang er geen tegenbericht kwam, werkten we verder aan plan A, maar ondertussen was
al een team bezig met plan B:  een alternatief in Brussel. Maar het kabinet en de politie in Brussel zagen dit
niet zitten dus startten we met plan C: een betoging in Oostende. Best  stresserend, werken aan drie scenario's!
Toen zondagavond François Hollande aankondigde dat hij de noodtoestand met 3 maanden wou verlengen,
staarden we een half uur platgeslagen voor ons uit. Om 23 u zijn we dan met zijn vijven een café ingedoken:
we hebben gebrainstormd en besloten dat het een bijzondere mars moest worden.
Dat Parijs niet doorging was uiteraard een klap, maar uiteindelijk zijn we er wel in geslaagd om 14000 mensen
te mobiliseren in Oostende. Het heeft aangetoond dat de bevolking wel degelijk geeft om het klimaat en klaar
staat om daarvoor zijn stem te laten horen.

In de media worden de resultaten van de COP21 overwegend een succes genoemd. Klopt dit volgens jou?
Hoe je succes meet, hangt af van je verwachtingen. Waarvoor mobiliseren we mensen? Dit is
een belangrijke vraag om het hele debat te kunnen nuanceren. Ik heb in mijn boek 'Climate
Express, sporen van verandering' (nvdr: uitgegeven bij EPO) een heel hoofdstuk gewijd aan de
manier waarop dergelijke onderhandelingen verlopen en waarom er zo weinig schot in de zaak
komt. De COP21 werd zwaar gesponsord door multinationals zoals AirFrance, Renault, Nissan,
BNP Paribas, de kernenergielobby, etc. Als je bedenkt dat er in de zogenaamde 'galérie des
solutions' (de zaal naast die van de wereldleiders) alleen maar mensen uit de privésector en
onderhandelaars aanwezig waren, en geen enkele burger, dan moet je dat zogenaamde succes

Beleid

Natalie Eggermont, spoedarts, leading lady van Climate Express en mijn
klimaatheld. Plan A bestond eruit om op 29 november 10000 Belgen in Parijs te
krijgen om een stevige vuist te maken voor het klimaat. Amper twee weken voor
het startschot gooiden de aanslagen in Parijs roet in het eten. Meer dan twee
jaar aan voorbereidingen met een enthousiaste ploeg vrijwilligers dreigden in
het water te vallen. Gelukkig kwam de redding op 6 december, toen de optocht
alsnog doorging en liefst 14000 betogers de weg naar Oostende vonden. Of hoe
een enge droom toch nog eindigde in een sprookje. Maar: ‘is this the end’? Of
dendert Climate Express nog steeds verder? En hoe dan? Waar staan we nu?
Op de valreep van 2015 werden deze vragen afgevuurd op Natalie Eggermont
en blikten we vooruit op 2016.

De trein blijft rijden! Op naar de volgende halte met de climate express

http://natuurpuntoudespoorweg.be/nieuws/documentatie.html
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Beleid

toch relativeren. Binnen de huidige maatschappelijke context klopt het dat dit een historisch akkoord is. Maar
het is net de huidige maatschappelijke context die wij kritisch (blijven) in vraag stellen. Waarom zouden we
de context zomaar als gegeven aanvaarden? Climate Express wil een echte maatschappelijke koerswijziging:
méér burgerparticipatie, méér solidariteit, eerlijkere machtsverhoudingen in de wereld.

En hoe dendert Climate express verder? Wat zijn jullie toekomstplannen voor 2016 en later?
We willen vooral druk blijven uitoefenen op de politieke agenda zodat volgende keer burgers, zoals jij en ik
rond de tafel zitten tijdens de klimaattop. Zodat elk land  een gelijke stem aan de onderhandeltafel krijgt. Er
werden hoge ambities vooropgesteld tijdens deze klimaattop en dat is positief. Maar momenteel is het nog
een doos vol met mooie beloftes. De concrete engagementen gaan nog steeds in de richting van een
opwarming van 3°C en niet naar de vooropgestelde en bejubelde 1,5°C. We moeten dus in ons land en over
de grenzen heen verder aan de slag om dit akkoord door te drukken, anders blijft het dode letter.
Hoe gaan jullie dit concreet aanpakken?
Onze eerste stap is luisteren naar alle mensen die we hebben gemobiliseerd. Daarvoor plannen we een grote
debriefing op zaterdag 30 januari, gevolgd door een feest en een grote denkoefening op zondag 31 januari.
Iedereen die op een of andere manier betrokken was of is bij Climate Express of mee wil denken over de
toekomst, is welkom zaterdag 30 januari vanaf 14u, in La Tricoterie, in Brussel. Welke thema's leven er, wat
worden onze prioriteiten? De locomotief kiest bewust voor een participatief
proces met ideeën van onderuit. Zowel op lokaal, nationaal als internationaal
niveau willen we zowel laagdrempelig als grootschalig actie voeren. Er liggen
grote uitdagingen voor ons, zoals de klimaatrechtzaak, Uplace, Ringland, het
langer openhouden van de kerncentrales, TTIP (nvdr: het Trans-Atlantisch
Vrijhandels- en Investeringsverdrag)… er staat nog veel te gebeuren de komende
jaren. Er is ook een wereldwijde actieweek op til in mei, tegen grote projecten
die draaien op fossiele brandstoffen en kernenergie. We gaan nog bekijken welke
rol Climate Express ook daar kan spelen.

Wat is jouw klimaattip voor Jan met de pet?
Dit is een beetje een strikvraag. Uiteraard is individuele gedragsverandering
belangrijk maar bij Climate Express vinden we het nog veel belangrijker om druk te zetten op politici om het
kader te veranderen. Nu is het zo dat het maken van duurzame keuzes niet evident is, integendeel, en dat
komt door de maatschappelijke context waarin we leven. Iedereen denkt wel een individuele keuzevrijheid
te hebben maar deze keuzes zijn meer gekleurd dan we denken. Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat
het vooral blanke, gegoede hoogopgeleiden zijn die het zich kunnen permitteren om bewust bezig te zijn met
duurzame keuzes zoals vegetarisch koken, huis isoleren, etc.
De burgerinitiatieven die nu opduiken zoals kringloopateliers ,energiecoöperatieven, ….zijn fantastisch maar
botsen uiteindelijk op grenzen die moeten opengebroken worden door politieke keuzes. Neem nu de
bedrijfswagens, zolang die zwaar gesubsidieerd worden (met maar liefst vier miljard euro!), zullen mensen
massaal de auto blijven gebruiken voor hun woon-en werkverkeer. Het zou beter zijn deze centen te investeren
in De Lijn en de NMBS, waar momenteel zwaar op bespaard wordt: dat is de wereld op zn kop!
Ik geloof sterk in de kracht van de burger maar hij moet op straat durven komen om, samen met de anderen,
een signaal uit te sturen naar de overheid. Het is de overheid die moet inzien dat het anders kan en moet.
Als burger ben je veel meer dan alleen maar een consument die om de vier jaren een rood bolletje mag kleuren.

Tot slot, Natalie, wat doe je zelf om je ecologische voetafdruk te beperken?
Ik leef bewust en probeer mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ik vlieg niet, heb geen
auto en kook veganistisch. Maar ik laat graag iedereen in zijn waarde. Ik hou er niet van om te preken dat
mensen geen vlees mogen eten, etc.

Rebecca Pers

Alle foto’s:
Climate Express

Dit artikel werd door de redactie ingekort en is volledig te lezen op onze website:
http://natuurpuntoudespoorweg.be/nieuws/documentatie.html

http://natuurpuntoudespoorweg.be/nieuws/documentatie.html
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“Natuurpuntkwis” Malle

Het kon natuurlijk niet mislopen …

Wat begon als een leuk initiatief om nog eens een praatje te maken in een
ontspannende omgeving, mondde uit in een glorieuze overwinning.

De eerste “Natuurpuntkwis” in Malle kende zeker het nodige succes, met niet
minder dan 16 teams die de hersenpannen tegen elkaar sloegen.

Met een groepsnaam als “Komaan Joke” had ons team al op voorhand een duidelijk stapje voor.

Koppel daar de kennis van een dreamteam als Wim, Johan A., Dirk, Koen, Luc De Naegel en Johan G aan, en
het kon bijna niet meer fout gaan.

Terwijl we ons de lokale voorraad chips toe-eigenden, surften we moeiteloos doorheen tien ronden en
bijbehorende zoekopdrachten.

De gemiste bonuspunten voor het zoekwoord “Oranjetipje” staan voor eeuwig in ons geheugen gegrift.

Even nog poogde team De Kernkopjes de kop te trekken door een hen foutief afgetrokken punt aan te vechten.
Maar dat was naast onze strijdlust gerekend, vermits wij al doorhadden dat we echt niet “slechts” 6 maar wel
degelijk 8 punten op de vogelronde scoorden.

En dus werd dit uiteindelijk de uitslag:

Als gelukkige overwinnaars van de eerste “Natuurpuntkwis” in Malle en met een pot choco en een t-shirt met
het spectaculair opschrift “I’m an Alpha Male” als trofee, keerden we huiswaarts.

Die laatste krijgen jullie overigens vast en zeker nog te zien :)

Johan Giglot

Afdelingswerking
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BEELD IN ZWART EN WIT

Uit de oude doos: Oude Spoorwegberm januari 2009                                        Foto: Kristel Fierens
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Uitvoeringsbesluit op nieuw natuurdecreet grondig gewijzigd?

Even het geheugen opfrissen waar het over gaat. In 2014 werd door de Vlaamse regering een nieuw
natuurdecreet (de basis van het natuurbehoud in Vlaanderen) goedgekeurd. In dat nieuwe decreet werden
enkele basisprincipes grondig gewijzigd: het natuurbeheerplan doet zijn intrede en het subsidiesysteem wordt,
zowel voor aankopen als beheersubsidies, vlot toegankelijk voor alle sectoren, ook voor landbouwers en
privaat-grondbezitters. Tot daar was Natuurpunt het er helemaal mee eens, maar de regels die deze principes
moesten omzetten, het zogenaamd uitvoeringsbesluit, dat was andere koek.

Begin 2015 konden we de eerste door de
Vlaamse administratie opgestelde teksten
inkijken. Deze betroffen de financiering van
aankopen en de inrichtingen, het beheer van
gebieden en bezoekerscentra. De inhoud
daarvan was voor Natuurpunt en de andere
terreinbeherende natuurverenigingen totaal
onaanvaardbaar. Het jarenlang succesvol
uitbouwen van een netwerk van vooral
kleinere natuurgebieden door aankoop werd
met dit ontwerp zo goed als onmogelijk
gemaakt. Bovendien zouden we gebieden die
we van lokale of regionale overheden in
beheer hadden (of zouden krijgen) niet meer
als natuurgebied kunnen laten erkennen,
met alle gevolgen van dien.

In eerste instantie riep Natuurpunt de administratie op om hun voorstellen grondig bij te stellen, maar kreeg
heel weinig gehoor. Daarom startte Natuurpunt in april de campagne Red de natuur op. Ook onze afdeling
was mee trekker van de campagne met de aftrap van een grote campagne in de Babbelse Plassen in april vorig
jaar. Daarbij werd een groot protestbord onthuld in aanwezigheid van meer dan 65 sympathisanten. Toen
deze vernamen wat er allemaal verkeerd zat, reageerden ze met veel verontwaardiging. De politici onder hen
beloofden zich in te zetten om het tij te doen keren. Onze afdeling verzamelde maar liefst 820 handtekeningen.

In de Babbelbeekse Beemden, Langbos, Fermerijbossen en Goorbosbeekvallei werden 'Het is nog niet te laat
Joke’ borden uitgehangen. De inzet van onze afdeling was groot en daar hadden we dan ook alle reden toe:
Langbos & Babbelse Plassen, Babbelbeekse Beemden, maar ook de Oude Spoorwegberm en Goorbosbeekvallei

behoorden tot de vele  door het
voorliggend uitvoeringsbesluit
bedreigde gebieden.

De petitie waarbij Natuurpunt
nationaal in totaal 81.853
handtekeningen verzamelde werd in
Gent aan Minister Schauvliege
persoonlijk overhandigd  (zie ook vorig
nummer).

Al die acties leverden uiteindelijk een
kentering op. De minister kwam op 5
november tijdens de Algemene
vergadering van Natuurpunt v.z.w in
Vilvoorde haar plannen toelichten om
ons gerust te stellen: onze boodschap

Beleid

Foto: Peter Geschier

Foto: Ludo Bakkovens
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was aangekomen. Ze verzekerde dat het mogelijk moet blijven om kleine natuurgebieden (ook wanneer hier
geen Europese natuurdoelen aanwezig zijn) op te richten en te beheren met subsidies. Ook de toekomst van
speelbossen en wandelpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op gronden van gemeenten en andere
openbare besturen (wat zeker voor onze afdeling een heikel punt was). Hiermee lijkt de minister onze
belangrijkste bezorgdheden opgepikt te hebben.

Het werk is echter nog niet af, want in 2016
wordt er verder gesleuteld aan een werkbaar
uitvoeringsbesluit, deze keer zal er echter
overleg zijn met (ondermeer) Natuurpunt. Naar
alle waarschijnlijkheid zal het door de Vlaamse
regering worden goedgekeurd tegen de zomer
of in het najaar en op 1 januari 2017 in werking
treden.

We zijn hoopvol dat ons succesvol
aankoopbeleid overeind blijft ook voor de
kleinere natuurgebieden in onze regio, maar
zoals het spreekwoord zegt: het vel van de beer
niet verkopen vooraleer hij geschoten is.
Voorlopig blijven, tot nader order, de borden

'Het is nog niet te laat, Joke' in onze natuurgebieden nog even staan in het nieuwe jaar tot we echt zeker zijn.
Ook worden ze ingezet bij andere activiteiten om de boodschap zichtbaar te houden zolang dat nodig is.

Ook voor onze nog niet erkende natuurgebieden hebben we geen enkel risico willen nemen en voor alle
zekerheid zwaar doorgewerkt in 2015. Het resultaat: We hebben een erkenningsaanvraag ingediend volgens
de oude regels voor zowel de Babbelbeekse Beemden in Duffel/Lier als voor Langbos & Babbelse Plassen  in
Kontich gekaderd in het groter project van
de Grote Boshoek.

Nu maar hopen dat de Minister snel haar
handtekening onder dit erkenningsdossier
plaatst, zodat we middelen krijgen om
deze gebieden grondig te herstellen en te
beheren.

Bij deze alvast een oprechte dank aan alle
leden en sympathisanten die hielpen bij
de uitbouw van onze lokale acties, bij het
geven van de goede uitleg over wat erop
het spel stond en aan allen die de petitie
onderschreven.

Eveneens dank aan al onze politici (burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden,
volksvertegenwoordigers, …) die het thema naar het Vlaams parlement of de Minister zelf brachten. Zonder
jullie allemaal zou de kentering er zeker niet gekomen zijn.

Johan Asselberghs

Beleid

Foto: Peter Geschier

Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Peter Geschier
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Aan allen een gelukkig, voorspoedig, en gezond 2016 gewenst!

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Eén zo’n goed voornemen zou kunnen zijn: meer “natuur” opnemen in
onze agenda.  Laten we dat eens onder de loep nemen:

Goed voornemen nummer 1: ik ben lid van Natuurpunt en hernieuw mijn lidmaatschap jaarlijks. Voor 27 eurokes ben
ik met het hele gezin lid van onze natuurvereniging. Die telt intussen bijna 100.000 gezinnen-leden. Onze eigen
afdeling, actief in Kontich en Duffel, telt bijna 1.000 gezinnen-leden.
Via dat lidmaatschap steunen we de aankoop, de bescherming en het beheer van talrijke natuurgebieden in onze regio
en krijgen we veel natuur terug voor een beperkte bijdrage.

Goed voornemen nummer 2: ik neem deel aan de activiteiten van Natuurpunt. Lidgeld betalen en verder niets doen,
is O.K.: “stille leden” zijn van harte welkom. Maar lidgeld betalen en actief deelnemen aan onze activiteiten, is beter.
Of je nu jong bent of oud, een handige Harry of een stijve kluns, een topbioloog of een nitwit: er is voor ieder wat wils
in ons programma. En dat programma vind je op de middenbladzijden van dit tijdschrift en op onze website.

Overigens: sinds enige tijd hebben we een nieuwe website. Ben je daar al eens een kijkje op gaan nemen?  Heb je onze
Facebook-pagina al geliket?  Ben je al geabonneerd op de e-mailberichten van onze afdeling?  Als één of ander niet het
geval is, mag je dat toevoegen aan je goede voornemens.

Neem je soms deel aan onze wandelingen?  Kwam je al eens naar onze jaarlijkse afdelingsdag?  Steek je wel eens een
handje toe bij onze beheerwerken? Heb je al eens een voordracht of cursus van Natuurpunt gevolgd?  Indien niet, is
dat erg spijtig, want onze activiteiten zijn bijzonder boeiend en staan open voor alle leden. Dus: kom naar Natuurpunt
en doe mee.

Goed voornemen nummer 3: ik promoot de natuur en Natuurpunt. Zowat iedereen is overtuigd van het belang van
natuur en wat er mee samengaat: onbezoedelde groene ruimte, veel biodiversiteit, gezonde lucht, zuiver water, …
Maar niet iedereen is bereid om daar ook een bijdrage voor te leveren, laat staan er een inspanning voor te doen.
Daarom moeten we voortdurend blijven hameren op de natuurwaarden. Als er over milieuvervuiling, ontbossing,
opwarming van de aarde of andere natuurproblemen wordt gesproken, neem dan de kans te baat om onze vereniging
te promoten. Overtuig mensen van het belang van natuur en biodiversiteit, benadruk de inzet van Natuurpunt, en zet
je gesprekspartners aan om mee te doen. Kortom, word een promotor van natuur en van Natuurpunt.

Goed voornemen nummer 4: mijn persoonlijke acties voor de natuur. Iedereen kan iets doen voor een betere en
mooiere natuur. Moeilijk is dat niet en het kan best aangenaam zijn. Bijvoorbeeld: plant een vlindervriendelijke
bloemenstruik. Dat kan zelfs in een bloembak op het terras van een appartement. Of nog: leg een composthoop aan in
een verloren hoekje van je tuin en bespaar op de kosten van de huisvuilophaling.

Het kan ook drastischer: al eens aan zonnepanelen gedacht? Of aan meer fietsen en minder auto rijden? En als je op
uitstap gaat, laat je toch geen zwerfvuil achter in de natuur?

Goed voornemen nummer 5: ik doe het!  Dit is het belangrijkste goede voornemen: het voornemen dat geen
voornemen blijft, maar omgezet wordt in actie. Echte actie!

Het is gemakkelijk om dit artikel te lezen, de vorige punten eens te overwegen,
en dan terug weg te zakken in je luie zetel. Maar pak het nu eens anders aan:
kies één of meer voornemen(s) en doe er echt iets mee!

Alvast veel succes met je goede voornemen(s) in 2016!

Jos.

Tussendoor

mailto:marleenvanpuyelde@telenet.be?SUBJECT=Info%20gevraagd%20over%20cursussen%20NP%20Oude%20Spoorweg
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Oproep

In 2016 wenst onze afdeling nieuwe natuurgebieden aan te kopen in Duffel en Kontich. We hebben ons oog laten vallen
op enkele gronden, die we mogelijk kunnen verwerven. Welke gronden en waar die liggen, kunnen we voorlopig nog
niet meedelen. De nieuwe natuurgebieden die we daarmee hopen te verwerven zullen voor alle inwoners van Duffel
en Kontich, en dus ook voor jou, worden opengesteld.

Probleem is, zoals vaak, dat we voor de aankoop en de inrichting over een flinke spaarpot moeten beschikken. Daarom
zouden we in het voorjaar een (of meerdere) actie(s) willen organiseren om de nodige gelden bijeen te krijgen. Het gaat
daarbij om een fors bedrag. We hopen een tiental hectare natuurgebied te verwerven, waarvan een deel zal bebost
worden. Voor de aankoop van de gronden en het plantgoed, en voor de verdere inrichting van de natuurgebieden
(toegankelijkheid, wandelpaden, aanpassingen, info-borden, wegwijzers, …) voorzien we 500.000 EUR. Via eigen
middelen en subsidies denken we 300.000 EUR te kunnen bijeen halen. En dus ontbreekt er nog 200.000 EUR.

Om die bijeen te krijgen, willen we particulieren, bedrijven en organisaties aanspreken om onze nieuwe
natuurgebieden te sponsoren. Daarom deze oproep:

- We zullen een werkgroep oprichten om deze acties uit te werken en te coördineren. Wie is er bekend met fundraising-
acties, en wil onze werkgroep komen versterken?

- Indien je ideeën, plannen, suggesties, of nuttige opmerkingen kunt aanbrengen, horen we dat graag.

Neem contact op met ons bestuur (adresgegevens achteraan in dit tijdschrift) en help ons om die 200.000 EUR bijeen
te krijgen. Bij voorbaat dank!

Jos

Tussendoor

Educatie

Wij bieden je in 2016 weer enkele boeiende cursussen aan!

Vogelgeluiden in riet en ruigte

In navolging van de twee vorige jaren, waarin we de  vogels in tuin & bos leerden kennen,

raken we dit jaar in de ban van riet- en ruigtevogels.

Theorie: dinsdag 19 april en dinsdag 3 mei (19u30 - 22u30) door Koen Leysen

Excursies: zondag 24 april en zaterdag 28 mei door Koen Maes en Johan Giglot

Prijs:   € 24 voor leden, € 28 voor niet-leden.

Verhalen en weetjes rond paddenstoelen

Deze instapcursus wordt gegeven door Hans Vermeulen

Theorie: dinsdag 6 en dinsdag 13 september (19u30 - 22u30)

Excursies: zaterdag 1 en zaterdag 15 oktober (14u00 - 17u00)

Prijs:   € 24 voor leden, € 28 voor niet-leden.

Inschrijven: stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE65 5230 80192096 van Natuurpunt Oude
Spoorweg met vermelding van naam+voornaam, de gewenste cursus(sen) en in voorkomend geval je lidnummer.
Extra info: Marleen Van Puyvelde 0486 41 36 58 of marleenvanpuyvelde@telenet.be

mailto:marleenvanpuyelde@telenet.be?SUBJECT=Info%20gevraagd%20over%20cursussen%20NP%20Oude%20Spoorweg
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Winterwandeling in de Brede Zeyp  op 3 januari 2016

Een bescheiden winterzonnetje en een verfrissende bries brengen 15 wandelaars op de been om een
inspirerende start te nemen van het nieuwe jaar. We wandelen vandaag in één van de restanten van het
Waverwoud dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte tussen Dijle en Nete ten oosten van Mechelen.

Al hebben we tot vandaag nog geen winterweer gehad en zijn sommige planten en dieren serieus in de war,
toch is er bovengronds nog weinig leven te zien en lijkt de natuur te bestaan uit hoofdzakelijk kale bomen. In
de winter is het grootste deel van de bovengrondse natuur dan ook in rust. Ook voor de mens is het dan een
periode van bezinning en rust. Net zoals in de natuur liggen er ook bij ons ondergronds zaden te wachten op
ontwikkeling in de lente. Het zijn onze wensdromen, ideeën, intenties, die we ons bij de start van het nieuwe
jaar voornemen. Om te vermijden dat het misschien nog maar eens bij goede voornemens blijft, profiteren we
van deze natuurwandeling om bij onze innerlijke bron van wijsheid te rade te gaan. Je droomzaden moeten
immers bij je passen en je liefst ook een gevoel van blijheid en opwinding geven.

We vertrekken aan het Fort van
Koningshooikt en maken gebruik
van het asfaltbaantje in open veld
om aandacht te verzamelen en
hoofd en lichaam te ontspannen.
De natuur is een hulpmiddel om bij
je innerlijke wijsheid te komen
maar dan moet je ook echt
aandacht kunnen opbrengen voor
de natuur. Met je GSM aan je oor,
volledig benomen door gedachten
of heel de tijd door babbelend,
ervaar je niet het wonderlijke en
levendige van de natuur. Volledig
met je aandacht bij de natuur
brengt je in een staat van
ontspanning. Er komt ruimte in je
geest en een open verbinding met

alles om je heen. Hierdoor komt er plaats voor inzichten en ideeën. Het versterkt je focus op wat echt belangrijk
is. Misschien krijg je meteen helderheid door passende associaties en metaforen in de natuur te zien, maar je
kan ook na enkele dagen bruikbare invallen ontvangen.

Sommige wandelaars genieten al meteen van de weidsheid van het landschap en voelen de rustgevende invloed.

Om in het hier en nu te blijven geven we tijdens deze wandeling aandacht aan de typisch winterse
verschijningen. De altijd groene klimop vormt met zijn donkere bessentrossen nog een laatste rijke voedselbron
op het winters vogelmenu.

Via deze rubriek nemen we je telkens mee op een verrassende seizoenswandeling in onze regio. We laten ons
niet alleen inpalmen door bijzondere waarnemingen 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.

Wandelingen die inspireren

Foto: Marleen Van Puyvelde

Het Waverwoud was vochtig en moerassig met open plekken heide. In de 12de en 13de eeuw werden grote
delen ervan ontgonnen omwille van de grote bevolkingsaangroei en frequent voorkomende hongersnood. Er
ontstonden parochies (Sint-Katelijne-Waver, O.L.V.-Waver, Sint-Niklaas-Waver - nu Putte) en de gronden
werden omgezet in landbouwgronden. Omdat er ook hout nodig was, zijn restanten bos blijven bestaan,
waaronder de Brede Zeyp. De bijzondere geschiedenis van dit bos verneem je via de infoborden op het terrein,
eigendom van het OCMW en beheerd door Natuurpunt (die enkele jaren geleden 2 ha nieuw bos bij aanplantte).

mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
www.natuurgewijs.be
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Wandelingen die inspireren

We merken de diverse vormen van de klimopbladeren op. De groeistengels dragen de typische vijflobbige
bladeren terwijl de bloeistengels ongedeelde, eivormige bladeren met toegespitste top hebben.

Ook de mossen zijn in de winter op hun mooist. We voelen de zachtheid van het pluisdraadmos op een
boomstam, nemen de rozetjes van het muurmos op het stenen pad waar, ontdekken dat de sterretjes die we
waarnemen toebehoren aan het fraai haarmos. We zien het kussentjesmos aan de voet van vele bomen en
nog vele andere waar we de naam niet meteen van weten.

Maar ook sommige korstmossen of lichenen trekken onze aandacht. Ondanks de naam is dit geen familie van
de mossen, maar een bijzondere samenleving van alg en schimmel. Met de verrekijker halen we de pracht van
het greppelblaadje en het fijn bekermos zo naar ons toe.

We treffen langs het bospad enkele
exemplaren van het dubbelloof aan, een
groenblijvende varen met 2 soorten
bladeren, enkele smalle sporendragende en
talrijker brede onvruchtbare bladeren.

Terwijl we de reeds bloeiende, groengele
mannelijke katjes van de hazelaar
bewonderen, valt een scherp oog op een
eerste minuscuul maar fraai kersrood
stempeltje van een vrouwelijk bloempje. Een
loepje - of een vlinderkijker :) is hier echt wel
aangewezen.

De natuur lijkt mee te werken om onze
aandacht scherp in het hier en nu te houden.
Naast al die mini-schoonheden merkt één
van de wandelaars de ijle hoge roep van het
goudhaantje in een sparrenboom. Toevallig
het kleinste vogeltje van Europa met zijn 8 à 10 cm.

Het is al flink gaan regenen: tijd dus voor onze eerste nieuwjaarsreceptie van het jaar in de natuur om met een
verwarmend drankje en chocoladecakeje even bij te komen.

We klinken op onszelf, op elkaar en onze
droomwensen van dit jaar. We
introduceren ook de fuck-it bucket, een
nieuw begrip van Siska Schoeters. We
nemen ons voor om in deze imaginaire
emmer alle vormen van mentale ballast te
kieperen: gebeurtenissen die we willen
vergeten, geklaag dat we niet tot ons brein
willen laten doordringen, personen
waarmee we niks meer te maken willen
hebben of bezorgdheden die we van ons af
willen schudden.

Een lichtvoetig 2016!

Marleen

Zin gekregen om zelf ook je stapschoenen aan te trekken? Gewoon doen. Een half uurtje wandelen kan al wonderen
verrichten. Als je graag zelf eens meewandelt, alleen of in groep, neem dan gerust contact op met
marleenvanpuyvelde@telenet.be, 0486/41.36.58. Kijk ook eens op www.natuurgewijs.be

Foto: Jeanne Van Moer

Foto:Kristel Fierens

mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
www.natuurgewijs.be
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Laatste beheerwerken in de Mosterdpot verliepen erg vlot
Eindelijk slaagde ik er in om op 14 november nog eens een weekendje vrij te hebben en wat mee beheerwerken te
komen doen. Een regenzone was aangekondigd, maar die bleef weg tot laat in de namiddag. Het bleef dus droog en
met een temperatuur van zowat 13 graden was het heerlijk werken. Dat vonden de 11 andere vrijwilligers die waren
komen opdagen ook en zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken het werk licht. Heel erg fijn om een aantal
nieuwe mensen te zien op onze beheerdagen.

Nochtans stonden er enkele zware klussen op het programma.
Het compensatiemoeras, zo'n 5 jaar geleden aangelegd door
Infrabel, moest grondig onder handen genomen worden om
verdere verbossing te voorkomen. Heel wat wilgen en elzen
moesten teruggezet worden, de moerasvegetatie moest
gemaaid worden,  jonge boompjes uitgetrokken om het
moeras open te houden: een heel karwei om dit in een
voormiddag allemaal klaar te spelen.
Dankzij een buitengewone vlotte samenwerking werd dit
echter in een mum van tijd geklaard. Luc en Johan Doms
maaiden met de bosmaaier vlotjes bijna het hele
moerasgebied. De opruimers van dienst, gewapend met
hooiharken, volgden om het maaisel in repen te leggen. De
moeilijker bereikbare stukken nam ik met de zeis voor mijn
rekening. Met blauwe bertje werden de repen hooi  afgevoerd.

Een andere ploeg was, gewapend met knipscharen, bezig
het oprukkende Elzenbroek terug te dringen. Een prachtige
houtmijt werd aan de rand van het bos aangelegd. De
amfibieën en de zoogdieren zijn voor enkele jaren van een
winterslaap- en schuilplaats verzekerd !
Aan de andere oever (langs de spoorwegkant) waren
eveneens meer wilgen en elzen dan gewenst opgeschoten.
Ook die moesten we terugzetten voordat ze de hele
moeraszone omtoverden tot een bos. Enkele krachtpatsers
binnen het team zaagden en knipten dat het een lieve lust
was. De afgezaagde takken en stammen werden van de
oever via een mensenketting naar de houtmijt gebracht.

Vroeger dan gepland waren alle klusjes geklaard. Echt leuk als
er veel vrijwilligers aanwezig zijn op beheerwerken.
Bijkomend voordeel: het napraten met drankje en hapje kon
daardoor ook iets langer duren :)
Bedankt aan alle noeste werkers. Ik kijk er nu al uit naar uit
om dit moeras de komende lente en zomer in volle glorie te
zien schitteren.
Zelf ook wat last van (werk)stress? Probeer eens een (half)
dagje beheerwerken en je voelt je weer helemaal herboren.
Na een voormiddagje 'fitness in de natuur' zijn mijn batterijen
helemaal opgeladen en kon ik op maandag met nieuwe
energie mijn drukke en lange werkweek aanvatten.
Prachtig toch die helende werking van de natuur: moet je
zeker ook eens proberen!

Johan Asselberghs

Alle foto’s: Ludo Bakkovens

Beleid
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Activiteitenkalender

zaterdag 30 januari Afdelingsdag: Joeri Cortens entertaint
ons met zijn lezing:
“Toen de dieren nog spraken.”
Natuureducatieve comedy van de
bovenste plank!
Aansluitend de algemene vergadering
met het overzicht van de activiteiten van
het voorbije jaar en nieuwjaarsreceptie

Afspraak: 19u30 in de Beethovenzaal, bib
Duffel Onze-Lieve-Vrouwlaan 1 te Duffel

Omwille van het beperkt aantal plaatsen is voor
de lezing inschrijven verplicht via
www.natuurpuntoudespoorweg.be/contact

Einde omstreeks 23 u
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

van begin februari
tot eind maart Paddenoverzetacties in

Senthout - Duffel

Afspraak: zonsondergang aan het
resultatenbord Senthout-Hoevelaan te Duffel.
Einde omstreeks 20 à 23u (weersafhankelijk).
Wie zich inschrijft krijgt de digitale nieuwsbrief
over de paddentrek
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 6  en
zondag 7 februari

Houtbeheer (o.a. wilgen
knotten) in natuurgebied

de Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het
natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij
Senthout te Duffel.
Einde omstreeks 16u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd. Laarzen zijn sterk aanbevolen.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22  of Johan
Doms,  0496/32 19 34

zaterdag 13 februari
Hakhoutbeheer (o.a. aan

Infrabel poel en rondom ven)
 in natuurgebied
de Mosterdpot

Afspraak: 9u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Einde omstreeks 13u.
Laarzen zijn sterk aanbevolen.
Contact: Lutgarde Van Driessche 0485/55 97 13

zaterdag 20  en
zondag 21 februari

Houtbeheer in natuurgebied
de Oude Spoorwegberm

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het
natuurgebied in de veldweg aan Notmeir in
Duffel.
Einde omstreeks 16u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd. Laarzen en/of stevig schoeisel zijn sterk
aanbevolen.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22  of Wim
Annaert, 0473/67 13 56

maandag 1 maart Open bestuursvergadering Afspraak: 20u15 in het Mosterdpotje [LV]

vrijdag 4 maart
Filmavond: Hugo en Patricia

presenteren hun reiservaringen
doorheen Oregon, met zijn

prachtige natuur

Afspraak: 20u in de Beethovenzaal, bib Duffel
O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel.
Einde omstreeks 23u.
3 euro per persoon als bijdrage voor het
reservatenfonds.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 12 maart

Bosbeheer in natuurgebied
de Goorbosbeekvallei

Afspraak: 9u30 aan de ingang van bos 2 (naast
Rode Pen, links van de serre.
Einde omstreeks 16u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

www.natuurpuntoudespoorweg.be/contact
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Activiteitenkalender

zaterdag 19 en zondag
20 maart Nocturne met reus Contios:

kom kijken naar onze
Natuurpunt-bol

Afspraak: 20u Gemeenteplein Kontich.
Onze afdeling levert zijn bijdrage aan dit
evenement
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zondag 3 april

Inspirerende lentewandeling
in het Broek de Naeyer en

Biezenweiden

Afspraak: 13u30 aan de P&R E19 te Rumst,
(vanwaar verder gecarpoold wordt) of om 14u
achter de huizen Oostvaartdijk
/Heindonkstraat - Klein-Willebroek.
Om de rust te bewaren zijn honden niet
toegelaten in het Broek De Naeyer.
Einde omstreeks 17u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag 16 april Beheer in natuurgebied de
Mosterdpot:  allerlei

natuurbeheeractiviteiten
(onderhoud wandelpaden)

Afspraak: 9u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT).
Einde omstreeks 13u .
Contact:Lutgarde Van Driessche 0485/55 97 13

zondag 17 april

Vogelkijktocht: bezoek aan
Tiengemeten in Nederland

Afspraak: 8u aan het plein aan de Van der
Lindenlaan te Duffel. Einde omstreeks 17u.
Laarzen en verrekijker zijn aangewezen, alsook
picknick en een snack voor tussendoor. Drank
is ter plaatse verkrijgbaar.
Vervoer door carpooling. Inschrijven bij
johan.giglot@deadline.be.
Contact: Johan Giglot 0479/66 77 04

dinsdag 19 april

Cursus “Vogelgeluiden in riet en
ruigte”: 1e theorieles

Afspraak: 19u30 in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT) Einde omstreeks 22u30
Lesgever: Koen Leysen.
Inschrijven: zie pagina 11.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zondag 24 april
Cursus “Vogelgeluiden in riet en
ruigte”: 1e praktijkwandeling in

het Groot Rietveld in Kallo

Afspraak: 7u aan de P&R te Rumst, vanwaar
verder gecarpoold wordt.
Einde omstreeks 10u.
Begeleider: Koen Maes.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

maandag 25 april

Inventarisatie flora :
voorjaarsflora in het Goorbos

Afspraak: 19u30 aan de ingang van het
natuurgebied, naast de fiets-o-strade, 100m
links van de Mechelsebaan.
Einde omstreeks het invallen van de avond
Geen voorkennis van planten vereist, wel een
gezonde interesse om planten te
determineren. Een plantengids en loupe zijn
nuttig om mee te nemen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Luc De Naegel 03/288 84 86

dinsdag 3 mei

Cursus “Vogelgeluiden in riet en
ruigte”: 2e theorieles

Afspraak: 19u30 in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT). Einde omstreeks 22u30
Lesgever: Koen Leysen
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

www.natuurpuntoudespoorweg.be/contact
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Plant in de kijker: Gevlekte Aronskelk (Arum maculatum)
Deze voorjaarsbloeier is zeker geen zeldzame plant op voedselrijke bosgrond. In de Goorbosbeekvallei kan je
ze op veel plaatsen vinden, soms zelfs in grote aantallen. Ga ze daar zeker eens bewonderen in april: grote
pijlvormige bladeren met zwarte vlekken, en centraal een bloemstok. De bessen zelf worden stralend rood.

Zoals vrijwel elke voorjaarsbloeier heeft deze plant zijn voedselvoorraad in de ondergrondse delen. Geen bol
zoals sneeuwklokjes, krokussen of narcissen, maar wel een wortelstok die uitloopt in een knolletje met vele
zijwortels. De wortelstok bevat zeer veel zetmeel. Hierdoor kunnen deze planten al zeer vroeg beginnen
groeien. Vermits de bomen zo vroeg in het jaar nog geen bladeren hebben, is er volop licht voor deze
vroegbloeiers. Wanneer de bomen dan in blad komen, beginnen deze planten aan hun zaadzetting, en zorgen
ze voor een nieuwe voedselvoorraad in hun wortels voor het volgende jaar.

Weetje: de wortelknollen zijn na het koken eetbaar, maar of ze ook lekker zijn? Eetbaar betekent immers niet
noodzakelijk lekker… . Mogelijk is de naam Aronskelk (wetenschappelijke naam Arum) een verwijzing naar
het Griekse woord aros = nuttig. Werden de wortelknollen misschien al gegeten in de oudheid?

Er zijn nog andere legendes over de
herkomst van de naam:

De vlekken zouden afkomstig zijn van het
bloed van Christus na de lanssteek aan het
kruis, of uit de staf van Hogepriester Aron.
In het Bijbelse verhaal waar Jozef en de
verspieder Kaleb naar het beloofde land
Kanaän trokken, namen zij de staf van
A(e)ron mee. Op deze staf droegen zij een
druiventros. Nadat de druiventros van de
staf was genomen staken zij de staf in de
grond. Op die plek schoot een plant uit de
grond omhoog (Arum, de Aronskelk dus). Dit
is het zinnebeeld van een gezegende
vruchtenoogst gebleven.

Voor de volledigheid: Maculatum komt van het Latijnse macula en betekent "(lelijke) vlek", wat duidt op de
vlekken op de bladeren.

Nog enkele natuurweetjes over deze plant: de bloeiwijze verspreidt een rottingslucht die vliegen aantrekt.
De aangetrokken vliegjes glijden naar binnen over het gladde blad in de kelk en kunnen de bloem niet meer
verlaten. De volgende dag is het blad minder glad, zodat ze nu wel, met stuifmeel, kunnen ontsnappen. Een
andere ontsnappingsroute is via de centrale bloemsteel, waardoor de bloem dan met stuifmeel bevrucht
wordt.

Verdere verspreiding van de plant gebeurt onder andere door bv. muizen, duiven en merels door het eten
van de rode bessen waarna de zaden verspreid worden.

Het blad zou ook een middel zijn tegen reuma en heeft een brandende prikkelende smaak. Ik heb echter niet
kunnen terugvinden of dit effectief helpt en wat de wijze van gebruik is (Thee? Gedroogd? Gekookt?) Best
toch maar niet mee experimenteren, vermits de plant vers geplukt giftig is en gedroogd licht giftig.

Ten slotte nog een laatste weetje: een bijnaam van gevlekte aronskelk is manskracht, omdat het goed zou
zijn voor de werking van het mannelijk geslachtsdeel. Men at vroeger stiekem toch een besje om het seksuele
prestatievermogen op te krikken.

Voor wie iets uitprobeert: graag verslagje naar de redactie!

Dirk

Foto:Peter Geschier

Studie
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Natuur thuis

Prikkebol, pluimstaart en  ….

Plots zag ik hem zitten.  Hij zat rustig te genieten van een rijpe appel die van onze appelboom gevallen was.
Hij had mij ook gezien, en stopte met knabbelen.  Vanuit één ooghoek hield hij mij in het oog.  Ik bleef roerloos

staan kijken.  Prikkebol nam nog enkele happen,
en waggelde dan rustig weg onder de
bescherming van een struik.  Nog even kon ik
hem onder de struik volgen.  En toen was hij
verdwenen.

Het was al enige tijd geleden dat ik nog een egel
in onze tuin had gezien.  Vroeger vond ons
hondje de Prikkebol, die dan helemaal oprolde
om aan de hondse nieuwsgierigheid te
weerstaan.  Maar onze viervoetige huisvriend is
vorig jaar op hoge hondenleeftijd overleden.  En
dus miste ik onze speurneus om Prikkebol te
lokaliseren.

Nauwelijks een week later rende Pluimstaart over het grasperk.  Recht naar de noten onder de notenboom.
De eekhoorn zou nog enkele keren terugkomen.

Echt leuk, die kleine zoogdieren in de tuin.  Onze
tuin is vrij diep, met vooraan een gazonnetje,
daarnaast aan beide zijden hagen en borders met
bloemstruiken.  Verder enkele bomen en struiken
en een “wild” stukje met houtstapels en een blad-
en composthoop.   Struiken en bomen staan er ook
in de tuinen van onze buren.  En zo hebben we een
klein stukje natuur in het centrum van onze
gemeente.

Eekhoorns wonen in een nest dat zij meestal in de
vork van twee boomtakken bouwen.  En, in
tegenstelling met wat veel mensen denken, houdt
Pluimstaart geen winterslaap.  Als het erg koud is, laat hij zich wel minder zien;  dan blijft hij liever in het
warme, goed geïsoleerde nest.  Dat stelde ons voor een raadsel:  aan het einde van de winter vonden we in
een hoek van ons tuinhuis, verborgen onder stoelen en materiaal, enkele noten en notenschelpen.  De
afgeknaagde schelpen vertoonden duidelijk afdrukken van twee scherpe tandjes.  Zou Pluimstaart daar de
winter doorgebracht hebben?  Of was dit enkel een bergplaats voor een deel wintervoorraad?

Er leven nog meer zoogdieren in onze tuin.  Vliegende dan nog wel!  Op een warme augustusavond bleef ik
dromerig in mijn tuinstoel zitten, kijkend naar de zon die achter de daken verdween, en de lucht die van
lichtblauw naar paars verkleurde.  Plots schoot er een zwarte schicht voorbij.  En nog één, en nog en nog.
Vleermuizen!  Wonderbaarlijke vliegende zoogdiertjes!  Je hoort nog wel eens dat hier of daar, in een oude
bunker of ijskelder, een kolonie vleermuizen verblijft.  Maar die beestjes wonen ook in boomholtes.  En
aangezien er geen bunkers of ijskelders voorkomen in onze tuin, of in die van onze buren, zijn “onze”
vleermuizen waarschijnlijk boombewoners (nvdr: of, indien het dwergvleermuizen zijn: spouwmuurbewoners).

Foto: Eef Hellemans

http://www.wonderlijkwild.be/
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Van bomen naar vogels is geen moeilijke sprong.  Spechten bijvoorbeeld.  Enkele jaren geleden zat er een
bonte specht op een oude boom.  Een grote of een kleine?  Daar kan ik niet op antwoorden:  zo gespecialiseerd
ben ik niet, en het beestje heeft zich de laatste jaren niet meer laten zien.  Spekkie de groene specht komt
vaker in onze tuin:  dan zoekt hij in het gazon naar lekkere hapjes.

Nu wordt het kouder, en hangt het voederhuisje weer aan de struik naast het grote venster van onze living.
Vanuit onze luie zetel zien we mussen, vinken, meesjes, roodborstjes en andere kleine fladderaars elkaar
verdringen voor de beste plaatsjes.  In de lente vinden zij nestplaatsjes in de hagen, klimop, struiken en bomen
in de tuin.  En als de lentelucht zich vult met het gekwetter en gefluit van allerlei vogeltjes, tracht ik de vogeltjes
weer te benoemen aan de hand van hun gezang.

Insecten vormen de grootste groep tuinbewoners.  En sinds onze kleinzoon (4 jaar) op TV de serie “Maya de
Bij” gevolgd heeft, is hij extra geïnteresseerd in al die zoemende beestjes.  Hij weet goed dat je er voorzichtig
mee moet omgaan:  “Niet te dicht, opa, want de bijtjes kunnen
prikken!”  En hij is bezorgd om het onderkomen van zijn kleine
vriendjes.  Die huisden in de vele gaatjes van een vermolmde
knotwilg.  Maar, om veiligheidsredenen, werd die knotwilg
omgelegd.  De stam is blijven liggen, en zo hebben de bijtjes nog
een huisje.  En ook in onze houtstapels vinden zij een warm plekje.

Grote bloemstruiken zijn het uitverkoren terrein van bijtjes en
andere kleine zoemers.  Om die wat nader te bestuderen heeft opa
een loeppotje aangeschaft.  Dat is een klein transparant potje in
stevige kunststof.  Met dat potje vang je een insect, en met het
vergrootglas in het deksel kun je dat insect dan bestuderen.  Kleine
gaatjes zorgen er voor, dat het beestje intussen voldoende zuurstof
krijgt.  Onze kleinzoon is hoogst geïnteresseerd en razend
enthousiast.  Opa heeft hem het loeppotje geschonken en voor
zichzelf een nieuw exemplaar aangeschaft.  Intussen kregen we
bericht dat onze kleine man druk in de weer is met het vangen van
spinnen in het loeppotje.  Die wordt zeker bioloog!

Aan het einde van dit artikel denkt U misschien dat dit geschreven
is door een grote natuurkenner.  Dat is niet zo:  de kennis over de
eekhoorn deed ik op tijdens wandelingen met Natuurpunt.  Over
vleermuizen werd ik wijzer door de Nacht van de Vleermuis die onze afdeling eerder al organiseerde.   Het
herkennen van vogelzang lukt al aardig, dank zij de cursus “Vogelzang in de Tuin”, die twee jaar geleden door
Natuurpunt werd georganiseerd.  Het loeppotje heb ik bij Natuurpunt aangekocht.  De info over een wat
natuurlijker tuin komt van Natuurpunt en van het internet (zie o.a.: http://www.wonderlijkwild.be/).

Het jaar rond vind ik natuur in onze tuin.  De kennis die Natuurpunt mij bijbracht, maakt dat ik extra van deze
kleine natuurwereld kan genieten.  Deelnemen aan de activiteiten van Natuurpunt:  een aanrader!

Jos

Natuur thuis

http://www.wonderlijkwild.be/
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Afdelingswerking

Kerstmarkt Sint-Montfortschool

Natuurpunt kan op deze gezellige kerstmarkt niet
ontbreken en het Bosbiekesteam voelt zich dan
ook meteen aangesproken om deze activiteit in
kerststemming te pimpen.

Op de voorafgaande bosbiekesvergadering
mochten we 2 nieuwe leden ontvangen: welkom
Sabine en Jeanne! Die avond maakten we
vogelvoederknutsels om onze voorraad voor de
kerstmarkt aan te vullen

Donderdagavond was de tent al door 4 vrijwilligers
opgezet en van feestverlichting voorzien. Zo
konden we vrijdag meteen aan de slag om onze
stand op te bouwen. We gingen aan het sleuren
met tafels, planken, vlaggen, nestkastjes,
kalenders, knuffels, vogelvoer, een kerstboom en nog veel meer...  en al spoedig was de stand aangekleed.

Voor ons hoefde de regen niet echt, maar af en toe het water van het dak van de tent duwen had ook wel z'n
charmes, je moest wel ver genoeg opzij gaan staan of de waterval werd een douche.

De kinderen kwamen kijken wat er zoal te koop
was en telden of ze nog genoeg centjes op zak
hadden. De gehaakte knuffels waren een enorm
succes, dus als bosbiekes weten we wat ons
volgend jaar te doen staat: véél knuffels maken
voor de kerstmarkt, al was het maar om die blije
kindergezichtjes te zien.

Ook vogelvoer en nestkastjes gingen goed van de
hand, dus voor onze gevleugelde vrienden is het
weldra ook feest in één of andere tuin. We
kunnen dit alleen maar toejuichen!

Tussen het verkopen door hebben we ons zelf
natuurlijk ook niets tekort gedaan: een stukje taart,
een cavaatje, een warme chocomelk, een wrapje
en een soep konden ons zeker versterken. We
moesten dan ook nog energie hebben om alles op
te ruimen nietwaar.  Je ziet: gezelligheid alom, met
dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp en
gezelschap.

Als je graag mee knutselt met de bosbiekes of zin
hebt gekregen om met ons mee te helpen bij één
of andere activiteit: stuur dan een mail naar
bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be, we
sturen je dan een lijstje met onze activiteiten.

Kristel Foto’s: Eef Hellemans

mailto:bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be?SUBJECT=Activiteiten%20Bosbiekes%20gevraagd


23

Bosbiekeskrant

De                Krant

Editie 16

Een knutselwerkje voor donkere dagen met smakelijk gevolg.

Benodigdheden: eierschelpen, verf, parels,
watten of keukenpapier, pijpenrager, lijm,
tuinkers- of waterkerszaad en water.

Kleur de eierschelpen met verf, kleef de
parels onderaan als voeten, gebruik een
pijpenrager en 2 parels als sprieten.  Vul de
eieren met watten of een stukje
keukenpapier, strooi er het zaad van de
waterkers of tuinkers over, geef regelmatig
water en na een poosje verschijnen  de
plantjes.  Als ze groot genoeg zijn kan je ze
afsnijden en opeten.

Smullen maar!

Binnenkort komt de échte lente er
aan (niet die van december vorig
jaar !) en hoor je van alle kanten
de vogels fluiten.

Op de notenbalken hiernaast zijn
de noten een beetje door elkaar
geraakt, vind je terug welke drie
vogels hun mooiste liedje laten
horen?

Hoi Biekes! Alles in orde met jullie? Wij zijn er weer
helemaal klaar voor.
Zoem je met ons mee?
Veel plezier!

Foto:Kristel Fierens

mailto:bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be?SUBJECT=Activiteiten%20Bosbiekes%20gevraagd
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Bosbiekeskrant

Een leuk tekenspel voor 3 (of meer) spelers.

Iedere speler kiest zelf of hij een onderdeel van een mens of dier zal gebruiken.

Speler 1 tekent een
hoofd of kop met een
lange nek en vouwt het
blad een stuk om, maar
laat daarbij een stukje
nek vrij.
De tweede speler tekent
nu een lichaam of lijf,
vouwt het blad
nogmaals (maar zorgt
dat de volgende nog een
stukje ziet om zijn deel te kunnen aansluiten) en geeft het door.
De derde speler tekent nu voeten of poten.

Ontvouw dan het blad en bewonder jullie fantasiewezen!

Bijdragen van:

Eef Hellemans,
Hedwig Van Herck,
Kristel Fierens

Help! Het visje is de weg kwijt !

Trek een dikke streep over de
veelvouden van 3 en leid zo het
visje naar de vijver.

Oplossing vogels:

Merel

Lijster

Koolmees
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Afdelingswerking

Terugblik op een leuke herfstwandeling van het Bloemenstraatcomité

Op zaterdag 21 november vond de eerste herfstwandeling plaats van het Bloemenstraatcomité, een comité
dat als doel heeft bij te dragen tot een leuke omgeving in de Duffelse Bloemenstraat. En voor deze primeur
werd natuurlijk een beroep gedaan op Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel. Op het programma stond een
wandeling in het gebied rond het Mosterdpotje en door de nabijgelegen Goorbosbeekvallei.

Het weer viel een beetje tegen, want ondanks de
‘warme’ maanden november en december was het
die dag erg fris met winterse neerslag in de
voormiddag. Hierdoor kwamen er iets minder
deelnemers opdagen dan verwacht, maar de
aanwezigen werden wel beloond voor de moeite!
Onder de enthousiaste en deskundige leiding van
gids Johan Asselberghs, wandelden we eerst door
de Mosterdpot, tot aan de spoorlijn. Hier konden
we nog net een buizerd opmerken. Verder konden
we vaststellen dat het gebied is opgenomen in het
wandelknooppuntennetwerk, met een wandel-
verbinding tot aan de Netedijk.

Ook kregen we meer uitleg rond de ‘strijd’ met de Amerikaanse eik. Het nadeel van deze snelgroeiende
eikensoort is immers de dichte kroon met grote bladeren waardoor andere boomsoorten verdrongen worden
en er amper ondergroei mogelijk is, wat we duidelijk zelf konden opmerken tijdens onze tocht.

Na onze tocht doorheen de Mosterdpot, staken we de
steenweg over om onze wandeling verder te zetten in
de Goorbosbeekvallei. Hier schoten we de hoofdvogel
af, figuurlijk dan toch, toen we een ijsvogel konden
bewonderen! Voorts kregen we meer uitleg over de
positieve invloed van dit gebied op het risico voor
overstromingen in de aangrenzende woonwijk. Even
later zagen we nog net een ree wegvluchten in een
dicht begroeid deel van het bos. We wandelden verder
tot aan de voetgangersbrug die recent werd geplaatst
door het Regionaal Landschap Rivierenland. Toen
keerden we terug naar het Mosterdpotje en was het
tijdstip aangebroken om gezellig na te praten bij een
lekkere kom warme soep.

We konden terugblikken op een leuke namiddag. Voor sommigen was het overigens een eerste kennismaking
met deze twee mooie gebieden in onze eigen gemeente. Ook leverde de wandeling een nieuw lid op voor
Natuurpunt. Tot slot besliste het Bloemenstraatcomité om een lentewandeling te organiseren om zo deze
mooie plekjes opnieuw te bezoeken, dit keer in een ander seizoen.

Met dank aan Johan voor de rondleiding, Joke voor de heerlijke soep en Ludo om gastheer te spelen in het
Mosterdpotje!

Joachim, namens het Bloemenstraatcomité

Buizerd             Foto: Luc De Naegel

Ijsvogel        Foto: Peter Geschier
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Studie

25 jaar paddenoverzet in Duffel en 20 jaar paddenoverzet in Senthout

In 1991 startten we in de Veldstraat in Duffel met een paar vrienden van toen een paddenoverzetactie op.
De actie werd in 1999 stopgezet omdat op 8 jaar tijd de padden met 90% waren afgenomen. Door de
bouwwoede en toenemend verkeer hadden ze hier duidelijk geen toekomst. In 1996 zijn we een tweede actie
gestart in het Senthout en die gaat dus nu zijn 21ste jaar in. Door de aanwezigheid van het natuurgebied De
Babbelbeekse Beemden hebben ze hier meer kans op overleven en is een duurzame toekomst verzekerd.
Onze regionale Hylawerkgroep Beneden-Nete beschikt dus over 25 jaar paddenoverzet gegevens en 20 jaar
heel gedetailleerde cijfers op datum over de paddentrek in het Senthout.
Het rapport van de paddenoverzetacties in alle Vlaamse gemeenten per jaar kan je via de link
http://www.hylawerkgroep.be/po/Po_RptJaren.php  downloaden. Je zal kunnen vaststellen dat er weinig
regio’s zijn die al sinds de jaren ‘90 resultaten opgeven, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.

De resultaten op terrein
Op 10 jaar tijd zijn we van 300 à 600 individuen geëvolueerd naar maar liefst meer dan 2000 dieren. Ik herinner
me de avond in 2006 nog dat we 979 dieren vonden op één avond: dat was emmers vol tellen aan de lopende
band! Gedurende 15 jaar hebben we de paddenpopulatie kunnen versterken door de mortaliteit aan te pakken
in combinatie met een vlotte voortplanting in de Babbelbeekse Beemden. Vanaf 2011 ging het snel bergaf
met een nooit geziene crash in 2014. We vonden nog amper 277 dieren: minder dan ons eerste jaar actie in
het Senthout en nog amper 10% van het recordjaar . Gelukkig voor ons bleek het overal in Vlaanderen kommer
en kwel te zijn, meer nog: op vele plaatsen was er al een crash in 2010-2011 na de zachte winter van 2009.

Op onze actieplaats hebben wij die terugval pas enkele jaren later gekregen. Op het Senthout speelden toen
enkele andere fenomenen een rol. In 2011 liep er midden in het paddentrekseizoen een tijdelijke
wegomlegging doorheen het Senthout voor werken aan de Lintsesteenweg met meer verkeersslachtoffers
onder het amfibieënvolkje. In datzelfde jaar tijdens een kurkdroge en zonnige lente, paste EANDIS zijn
nutsleidingennet aan en voerde werken uit met tijdelijke grondwaterverlaging in het Senthout. Het gevolg:
de gracht in de Babbelbeekse Beemden droogde helemaal uit in de maand mei waarbij alle dikkoppen verloren
gingen en er zich geen nieuwe generatie kon vormen. Bovendien was er ook het grillige weer in 2013: door
extreem zachte weken in januari en tussendoor ook in februari was de paddentrek vroeg gestart. De poelen
waren druk bevolkt met een deel van de populatie toen eind februari en begin maart de hele plas dicht vroor
en er ook 10 dagen lang 20 cm sneeuw lag. We mogen er van uit gaan dat een groot deel van de populatie
toen is doodgevroren. Alleen de achterhoede (goed voor ongeveer een 1/3 van het totale aantal dat jaar)
overleefde en kon zich voortplanten.

http://www.hylawerkgroep.be/po/Po_RptJaren.php
mailto:johan.asselberghs@skynet.be?SUBJECT=Inschrijving Hyla nieuwsbrief
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/
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Studie

Wat we ook ervaren en zien in de dagresultaten van de 25 jarige reeks is dat
de laatste jaren de paddenoverzetacties vroeger beginnen, geregeld
onderbroken worden door kortstondige winterprikjes en dan heropstarten
met een spreiding van het aantal gevonden dieren tot gevolg. Echte
topavonden zoals we die in de jaren ‘90, in 2006 en 2010 meemaakten hebben
we niet meer gehad. Daarvoor kunnen we als schuldige het grillige
voorjaarsweer met meer drogere en heldere avonden aanwijzen. Ook de
veelal O-NO-winden i.p.v. de gebruikelijke ZW-winden hadden hun impact.
Zo is het aantal avonden met paddenoverzetactie opgelopen van 12 à 25
avonden in de jaren ‘90 naar 35 à 50 avonden en meer. 2013 was daarin
koploper dankzij de extreem late koude winter en het te koude voorjaar: de
paddentrek duurde maar liefst tot 18 april. De zachte winter van 2009 was
dan weer uitblinker wat vroege start betreft met op 6 januari al de eerste
trekkende padden, meestal beginnen ze pas rond de Valentijnsperiode.
25 jaar tijdreeks met paddentrekgegevens … het leert ons zeker iets!

25 jaar: een oproep om mee te komen rapen.
Vele van onze huidige vaste overzetters
waren nog niet eens geboren toen we de
paddenoverzetacties opstartten en mogen
zich nu terecht anciens noemen. Anderen
zijn verhuisd maar werken nu op hun
nieuwe woonplaats mee aan een
succesvolle paddenoverzet. Een oprechte
dank hiervoor, want zo’n actie valt en staat
natuurlijk met genoeg vrijwilligers: volk is
er nooit te veel!
Vroeger werkten we met een
telefoonpiramide zodat iedereen in een
mum van tijd verwittigd werd wanneer er
veel paddentrek was. Dat liep soms wel
eens grondig mis maar het was technisch
gezien de enige mogelijkheid toen.
Gelukkig is er sindsdien e-mail en GSM uitgevonden, waardoor het een pak vlotter gaat om de vrijwilligers en
abonnees te verwittigen.

Johan

Wil je meedoen met de paddenoverzetactie 2016?

Zeker tijdens drukke avonden komen we altijd rapers tekort om die dieren van een gewisse verkeersdood te
redden. Zoals je hierboven al kon lezen worden de voorjaren alsmaar grilliger, bijgevolg wordt het almaar
moeilijker om de avonden met paddentrek op voorhand correct te voorspellen. Algemeen gesproken ligt de
paddentrekperiode echter geconcentreerd tussen half februari en einde maart met een piek vanaf
zonsondergang tot 20 uur (of later bij drukke avonden).

Inschrijven als kandidaat voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar Johan Asselberghs, coördinator
van de paddenoverzet Senthout, Duffel/Lier johan.asselberghs@skynet.be of via het formulier op de
contactpagina van onze website natuurpuntoudespoorweg.be/contact

De paddenoverzetters of kandidaten van de voorgaande jaren krijgen normaal gezien automatisch de Hylakrant
in hun mailbox. De Hylakrant wordt ook op de afdelingswebsite gepubliceerd: je kan de paddentrek dus ook
daar volgen.

Foto: Eef Hellemans

http://www.hylawerkgroep.be/po/Po_RptJaren.php
mailto:johan.asselberghs@skynet.be?SUBJECT=Inschrijving Hyla nieuwsbrief
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/
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Info

Vrijdag 4 maart:  voorstelling van de prachtige reportage

OREGON - Binnenland en kust
Oregon ligt in het noordwesten van de V.S. en bezit een indrukwekkende 650 km lange kustlijn, ruw ingesneden
door de Stille Oceaan.  Op de rotsen bij de waterlijn kleven zeesterren en anemonen in bonte kleuren.

In het binnenland vinden we gematigd regenwoud, slapende vulkanen, spectaculaire watervallen en alpiene
meren. De Painted Hills en de Sheep Rock Unit zijn een paradijs voor fotografen.

Bibliotheek (Beethovenzaal) Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, Duffel

Aanvang: 20 u

Bijdrage aan het reservatenfonds: € 3 /p.p.

We hebben een nieuwe website!

Het adres is voortaan: www.natuurpuntoudespoorweg.be

De rubrieken en pagina’s zullen nog worden uitgebreid, we beloven jullie vooral veel verslagen en veel
foto’s van onze activiteiten. We houden jullie verder op de hoogte !

Geïnteresseerd in natuuronderzoek? Dan is de jaarlijkse trefdag/ studiedag van ANKONA iets voor jou! Deze
gratis ontmoetingsdag vindt plaats op 13 februari 2016 op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan
171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30. Je vindt het volledige programma op:

www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 5 februari 2016.

www.natuurpuntoudespoorweg.be
www.natuurpuntoudespoorweg.be
http://provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html
http://provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html
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www.natuurpuntoudespoorweg.be
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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
gespecialiseerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie
tijdschrift) en Natuur.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 identificatienr 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 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

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

Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden.
Algemeen mailadres van de afdeling:
natuur.oudespoorweg@telenet.be

Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

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

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)
Koen Wyers
Voorzitter en contactpersoon
koenwyers@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

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

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, conservator Langbos &
Babbelse Plassen
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, conservator Langbos & Babbelse Plassen,
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

Afdelingsinfo

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:rhune.van.cleemput@hotmail.com
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www.jnm.be/antwerpen
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Fotoclub

Luc De Naegel fotografeerde drie mooie vogels in zijn tuin.

Heggenmus

Turkse tortel

Zwarte mees

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:rhune.van.cleemput@hotmail.com
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mailto:koenwyers@gmail.com
www.jnm.be/antwerpen
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Witte dovenetel, bloeitijd april-oktober

Gewone berenklauw, bloeitijd juni - oktober

Fotoclub

Fluitenkruid, bloeitijd april - juli

Elk jaar dromen we wel van een witte kerst, zelden komt
die droom nog uit.
Maar ik kon toch veel wit fotograferen in de voorbije
kerstweek.
Niet helemaal normaal voor de laatste week van het
jaar: nemen we er even de plantengids bij …

Paardenbloem, bloeitijd maart - november

Duizendblad, bloeitijd juni - oktober

En dan stel ik mij de vraag: staan ze er nu àl of
nóg?

Peter


