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Info

Even je aandacht graag.
Kleeft er een rood bolletje op het adresetiket vooraan? Indien niet: proficiat, je betaalde je
bijdrage voor dit jaar tijdig. Indien wel: oeps! Vergeten je bijdrage te hernieuwen? We hebben je
nodig om de impact van onze vereniging zo zwaar mogelijk te laten door wegen op de
besluitvorming van onze overheid. Stort snel €27 op het rekeningnummer BE17 2300 0442 3321
van Natuurpunt Mechelen
Help ons de nieuw verworven natuurgebieden in onze regio af te betalen. Elke
bijdrage is welkom (vanaf €40 fiscaal aftrekbaar).
Storten op rekening nr BE56 2930 2120 7588, met vermelding: ‘project 3703 Oude
Spoorweg-Schapenhagen' ofwel ‘project 3703 Oude Spoorweg-Pluysegembos'
Hartelijk dank bij voorbaat !

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 gebied 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: info@natuurpuntoudespoorweg.be
Alvast onze hartelijke dank !

Belangrijke afdelingsdata in 2016
03 / 05
08 / 05
28 / 05
03 / 07
06 / 09
10 / 09
13 / 09
01 / 10
15 / 10

Cursus “Riet- en ruigtevogels” - theorie
Inwandeling route GR12 door Oude Spoorwegberm
Cursus “Riet- en ruigtevogels” - excursie
Inspirerende zomerwandeling
Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
Afdelings-BBQ
Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie
Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie

Dit is het afdelingstijdschrift van Natuurpunt Oude Spoorweg. Artikels vallen onder de verantwoordelijkheid
van de auteur. Noch de redactie, noch Natuurpunt kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een
artikel.
Werkten mee aan dit tijdschrift:
Auteurs: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Hedwig Van Herck, Jean-Pierre Engelman, Joachim Clauwers, Johan
Asselberghs, Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Luc Giglot, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers,
Ronald Rothwell
Foto’s/tekeningen van: Annelies Jacobs, Eef Hellemans, FJ Holtman, Frank Hellemans, Griet Buyse, Joachim
Clauwers, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Toon Janssens, Wim
Annaert, Yoeri Vandenbrande
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, 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 2016 naar de redactie op mailadres natuur.oudespoorweg@telenet.be
Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Cover: Campagnebeeld “Bos je mee”
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Foto: Griet Buyse

Voorwoord

Beste natuurpunters,

Ik ben heel blij dit voorwoord te kunnen
schrijven, want er is fantastisch nieuws te
melden uit onze afdeling. Na zowat 2 jaar in
stilte onderhandelen met twee belangrijke
eigenaars, is onze afdeling erin geslaagd een
aantal strategische percelen aan te kopen met
als doel ze grotendeels te bebossen. Ons
areaal aan natuurgrond breidt door deze
aankopen uit met bijna 9 ha, vergelijkbaar met
de oppervlakte van 17 voetbalvelden. Een
dikke proficiat aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen!

moeten we over een niet al te lange periode
bij elkaar zien te vinden.
We hopen dat te realiseren met de “Bos je
mee?”-campagne, want nu de gronden
gekocht zijn hangt het af van heel veel gulle
gevers hoe snel het bos effectief kan
gerealiseerd worden. Een bos dus waar
iedereen mee aan kan bouwen. We hopen
alvast samen met jullie allemaal in het najaar
de eerste bosstroken te kunnen aanplanten.

Hoe je ons kan helpen dit waar te maken,
verneem je eveneens in dit nummer. Heb je
De eerste aankoop bestaat uit een vijver en zelf nog een fantastisch idee hoe we aan
weilanden aan de Pauwhoeve vlakbij de Oude centen kunnen geraken, laat het ons zeker
Spoorwegberm in Kontich, goed voor zo’n 5,5 weten. Een groep vrienden nam alvast het
ha. Niet evident, als je weet dat deze percelen
gelegen zijn in KMO-zone op het Gewestplan.
Overstroombaar gebied weliswaar en
daardoor totaal ongeschikt voor inplanting
van bedrijven. Op 15 januari stonden
trouwens heel wat huizen en straten in de
buurt onder water. Wat onze plannen met
deze 5,5 ha zijn lees je verder in dit
themanummer.
De tweede aankoop is een heel nieuw
projectgebied in het uiterste noorden van
Kontich in de Edegemsebeekvallei. 20 jaar
wordt hier al gesproken over een
stadsrandbos, wij gaan er nu ook effectief mee
van start. Er komt 3,3 ha bosuitbreiding:
hopelijk is dit het begin van het groot
stadsrandbos waar het zuiden van Antwerpen
zo dringend nood aan heeft. Wat onze plannen
hiermee zijn, kan je verder in dit nummer
ontdekken.

Foto:Toon Janssens
Er is nood aan meer sympathieke initiatieven zoals deze 4Kontich !

initiatief om fondsen in te zamelen door deel
te nemen aan ‘expeditienatuurpunt’ . Lees het
interview, sponsor hun initiatief en daarmee
ook het “Bos je mee?”-project.
Ik wens jullie alvast veel leesplezier en vergeet
niet deel te nemen aan de campagne!

Uiteraard hebben deze aankopen ook een
Johan Asselberghs
keerzijde: ze zullen onze afdeling heel veel
geld kosten. Een klein gedeelte zullen we met
subsidies kunnen aflossen, maar het grootste
deel (enkele honderdduizenden euro’s)
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Interview

Expeditie Natuurpunt : stappen voor méér natuur!
Vierkoppige teams die 25 en 26 juni al stappend, fietsend of kanoënd
verschillende natuurgebieden doorkruisen, dat is Expeditie Natuurpunt. Tim
De Boey, Yoni Van Elsacker, Kris Debie en Toon Janssens stappen zo’n 60
kilometer voor het beste goede doel ooit….je raadt het al: Natuurpunt Oude
Spoorweg. Om te mogen deelnemen willen ze minimum €1.500 sponsorgeld
inzamelen dat integraal naar onze afdeling gaat. Centjes die méér dan welkom
zijn aangezien we erin slaagden nieuwe natuurgebieden aan te kopen in
Duffel-Kontich met een stevig prijskaartje. Gebeten om meer te weten,
vuurden we wat vraagjes af op initiatiefnemer Tim De Boey.
Hoe kwamen jullie op het idee om mee te doen aan deze expeditie?
Ik las erover en dacht meteen dat het een toffe uitdaging zou zijn om zo’n afstand te wandelen met vrienden,
een bijzondere ervaring met als surplus dat het voor Natuurpunt Oude Spoorweg is, zeker nu de Oude
Spoorwegberm 30 kaarsjes uitblies. Ik stuurde een mail rond en even later hadden we een team.
€1.500 is niet niets. Hoe gaan jullie
het aanpakken? Welke acties gaan
jullie op poten zetten?
Op dit moment hebben we al zo’n
€950 (nvdr: op het moment van het
interview) verzameld. Een vlotte
start dus, maar eigenlijk dromen
we ervan om los over die 1.500
euro te gaan. Op 10 april plannen
we een wandelevent op de Oude
Spoorwegberm waar natuurliefhebbers ons kunnen vinden en
steunen. We zullen er een hapje en
Foto:Toon Janssens
een tapje aanbieden [nvdr: verslag
op de volgende pagina].
Tijdens de meifeesten in Kontich zullen we gebreide spulletjes verkopen. Het goeie nieuws is dat je zelfs bier
kunt drinken voor het goeie doel. Per 1.000 ingezamelde Maes Pils en Maes Radler lipjes of kroonkurken stort
de brouwerij €100 door naar een goed doel naar keuze. Help mee en breng die op de meifeesten naar de
stand van Natuurpunt! Of stuur een email naar mij (timdeboey@gmail.com) of bericht naar 0489 26 41 99,
dan kom ik met plezier kroonkurken en clipjes ophalen. We gaan ook vogelkastjes omvormen tot spaarpotten
en die met flyers in winkels in de buurt plaatsen.
En hoe verlopen de fysieke voorbereidingen?
Euhm… die zijn er eigenlijk niet echt. We zijn alle vier sowieso sportief en avontuurlijk. Er zitten twee duikers
in ons team en zelf ga ik in de zomer sportstages begeleiden in Zweden, dus met onze conditie zit het wel
snor. We hebben er alle vertrouwen in dat we de eindmeet in Mechelen vlotjes zullen halen, liefst dus met
méér dan het gevraagde sponsorbedrag.
Dikke merci aan Tim, Yoni, Kris en Toon! En veel stapplezier!
Steun onze actie en stort via http://expeditienatuurpunt.be/project/1616 (giften vanaf €40 fiscaal aftrekbaar).
Deel en like ook zeker hun pagina op: www.facebook.com/4kontich
Rebecca
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Interview

Expeditie Natuurpunt : het wandelevent.
Een 25-tal enthousiaste
grote en kleine wandelaars
stonden 9 april om klokslag
14u30 paraat om de Oude
Spoorwegberm
en
omgeving
te
gaan
verkennen. En dit ten
voordele van onze afdeling
want het sponsorgeld van
de Expeditie Natuurpunt
waar Tim, Yoni, Toon en
Kris aan deelnemen gaat
integraal naar ons "Bos je
mee" project. (zie interview
Tim op voorgaande pagina)
Foto: Marleen Van Puyvelde

Het werd een zonovergoten
wandeling met af en toe een
schapenwolkje
op
de
achtergrond en
mooie
bosanemonen, speenkruid en
pinksterbloemen in het vizier.
Onderweg en aan de
eindmeet
waren
er
bovendien
heerlijke
versnaperingen.
Kortom, uw reporter was
erbij en zag dat het goed was.
Rebecca
Foto: Marleen Van Puyvelde

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier
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Afdelingswerking

Duffelse boekenweek: lezen in de natuur.

De jeugddienst van de gemeente Duffel had onze afdeling gevraagd een extra insteek te geven aan de
boekenweek die liep van 5 tot 20 maart. We gingen daar graag op in en het voorstel had een onverhoopt
succes: niet minder dan 14 Duffelse klasjes van het eerste t/m het derde leerjaar schreven zich in!

Foto: Marleen Van Puyvelde

Deze verfrissende samenwerking tussen
jeugddienst, Natuurpunt Oude Spoorweg en
de Duffelse bibliotheek maakte een
speurtocht naar beestjes in het park
mogelijk.
Foto: Peter Geschier

Na de spinnenloop als opwarmertje speurden
de kinderen naar vogels en kriebeldiertjes met
als ultieme vondst de boekenwurm nabij de
bloeiende boekenboom.
Het was opvallend hoe nieuwsgierig en
enthousiast kinderen in de natuur kunnen zijn!
Marleen
Foto: Peter Geschier
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BEELD IN ZWART EN WIT

Schapenhagen, vroege lente

Foto: Peter Geschier
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Beleid

Schapenhagen en Pluysegembos: er zit muziek in!

Ruim 8 ha nieuw aangekochte gebieden in Kontich bieden ongelooflijk veel mogelijkheden voor het creëren
van een groene symfonie. De klassieke instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn gekend: bebossing, extra
waterberging, aanleg van wandelpaden en trage wegen, natuurbeleving, biodiversiteit…
Hieronder willen we even toelichten wat we als visie naar voren schuiven om dit alles te realiseren.
Pluysegembos
Dit wordt een hoeksteen van het natuurgebied de Edegemsebeekvallei. In allerlei plannen wordt de Edegemsebeekvallei groen ingekleurd als natuurverbindingsgebied, als mogelijke locatie voor het stadsrandbos ten
zuiden van Antwerpen, als gebied voor ecologische herwaardering... Wel, Natuurpunt Oude Spoorweg maakt
er werk van!
Onderstaand plannetje geeft je een beeld van wat we wensen te realiseren:
Een belangrijk deel willen we bebossen:
van de 3,3 ha zal 80 à 85% integraal
bebost worden. Uiteraard gebeurt dit
met inheems en bij voorkeur
autochtoon plantgoed. Dit wordt
werkelijk de praktijkstart om in de
Zuidrand van Antwerpen het
langverwachte stadsrandbos uit te
bouwen. (Wij doen het, Joke!)
Uiteraard willen we de wandelaars niet
vergeten en voorzien we een pad langs
de rand van het bos. Men zal dan
eveneens langskomen bij een aan te
leggen zomereikendreef.
Op de Ferrariskaart (zie hiernaast) kan men exact op deze
locatie al een dreef terugvinden die vanuit Edegem richting
Kontich liep. We hebben nu de unieke mogelijkheid een deel
van deze historische dreef te herstellen en te integreren in
het nieuwe bosgebied.
Wateroverlast in stroomafwaarts gelegen bewoning kan men
best voorkomen door stroomopwaarts water te bufferen. Dat
is bij de Edegemsebeek niet anders. Samen met de provincie
Antwerpen kunnen we eenvoudig voor extra waterretentie
zorgen: de bestaande centrale wintergracht kan als
uitgangsbasis dienen voor bijkomende waterberging en deels overgaan in een overstroombaar vloedbos.
Andere wintergrachten zullen waar nodig hersteld worden en integraal deel gaan uitmaken van het nieuw
aan te planten bos. Dit alles is zeer gunstig voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en geeft extra structuur
in het landschap.
Tenslotte ligt dit perceel centraal tussen Boniverlei en Prins Boudewijnlaan. Dit biedt een opportuniteit om
samen met de gemeenten Kontich en Edegem een veilige fietsverbinding aan te leggen. De logische plek voor
deze fietsroute is parallel met of over de aanwezige pijpleidingenstrook.
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Schapenhagen
Dit gebied van 5 ha gelegen in de vallei van de
Babbelkroonbeek sluit mooi aan op natuurgebied de
Oude Spoorwegberm, iets stroomafwaarts bevindt
zich het meer recente gebied Langbos en Babbelse
Plassen.
Door haar ligging is het een belangrijke groene
stapsteen tussen de bestaande natuurgebieden en
biedt het bijkomende mogelijkheden om het lokale
wandelpadennet uit te breiden.
De recente wateroverlast van 16 januari 2016 heeft
het nut van overstromingsgebieden overduidelijk
aangetoond. Terwijl de Babbelse Plassen ervoor
gezorgd hebben dat Lint van overstroming werd
gevrijwaard, bleven de woningen langsheen Duffelsesteenweg en deels langsheen Duffelshoek niet gespaard.
Bijkomende ruimte voor water stroomopwaarts, met name in het gebied Schapenhagen, kan een oplossing
bieden om deze woonzone te vrijwaren. Door de combinatie van de meanderende Babbelkroonbeek en de
nog aanwezige stormvijver (zie plan hieronder), kan er binnen het projectgebied afdoende ruimte ter
beschikking gesteld worden om de lokale waterberging in belangrijke mate uit te breiden. Zo zou bijvoorbeeld
het watervolume van de reeds gegraven stormvijver kunnen gebruikt worden als buffering door deze te
verbinden met de Babbelkroonbeek, bijvoorbeeld door het afgraven van de zone ertussen. Om voldoende
retentiecapaciteit te genereren, is het afgraven van wellicht een ruimere zone noodzakelijk.
Maar gezien de bedding van de
beek hier niet zo diep ligt (in
tegenstelling tot de Babbelse
Plassen,
waar
de
Babbelkroonbeek dieper in het
landschap snijdt) zou het totale
grondverzet
best
kunnen
meevallen.
Dergelijke inrichting zal net als in
de Babbelse Plassen een explosie
van biodiversiteit met zich
meebrengen. Bovendien is er nog
een pompgebouwtje aanwezig,
dat eenvoudig tot vogelkijkhut
kan omgetoverd worden.
Andere delen van de 5 ha zullen worden voorbestemd voor bosuitbreiding afgewisseld met open stukken en
bv een hoogstamboomgaard, houtkanten en knotwilgenrijen.
Met dergelijke ideeën en mogelijkheden: wie nu nog geen goesting heeft om mee te helpen of een steentje
bij te dragen voor de financiering van dit alles…
Dirk
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Tussendoor

Schapenhagen en Pluyseghembos: waarom die namen?
NIEUWE BOSSEN IN KONTICH.
Natuurpunt Oude Spoorweg heeft in Kontich twee nieuwe gebieden aangekocht, met de bedoeling om die
voor een groot deel te bebossen. Deze gebieden zullen de namen “Schapenhagen” en “Pluysegembos” krijgen.
Schapenhagen.
In de vroege middeleeuwen was Kontich nog een uitgebreid bosgebied. De middeleeuwers hebben daarvan
grote delen gerooid om aan hout te raken voor huizen, gebruiksvoorwerpen en brandstof. Vooral van de vijfde
tot de dertiende eeuw sneuvelden vele bomen. Op de gerooide plekken ontwikkelden zich heide-gronden
waarop meestal schapen werden gehouden. Tot in de zestiende eeuw was er sprake van grote schaapskooien
aan de Kontichse hoeven. Een geschrift uit 1753 spreekt over “veele kudden schaepenen”.
In 1289 duikt de naam “Scapehaghe” op in een verkoopakte. Het ging om de verkoop van een goed dat
akkerland, weide, beemd en bos omvatte. Rond 1300 is er op die plaats sprake van een huis met erf, tuin en
boomgaard. Blijkbaar ging het om een kleinschalig landbouwbedrijf dat afhing van het grotere leengoed
Babbincrode. Langs de Duffelsesteenweg staan nu nog hoevegebouwen van het vroegere hof van
Schapenhagen (achter het bedrijf Verdela). Schapenhagen en andere namen die voorkwamen in zijn nabijheid
wijzen op het gebied waar zich nu de industriezone “Blauwe Steen” bevindt. Voorheen stond daar een hoeve
die in 1507 voor het eerst wordt vermeld onder de naam “Hoeve ten Blauwen Steen”.
In 1807 is er ook sprake van een vlasput bij Schapenhagen. Dat hoeft niet te verwonderen, want reeds in 1250
werd in Kontich vlas verbouwd. In 1538 mocht de pachter van de hoeve Blauwe Steen zijn pacht in natura
betalen, met vlas van goede kwaliteit. Het vlas zorgde ervoor dat er vanaf de 14e eeuw in Kontich en
omstreken een bloeiende lakennijverheid ontstond. Na de negentiende eeuw bleef er van vlas en laken niets
meer over in Kontich.
Ferrariskaart (1771-1778) met in dunne witte lijn: gebied
Schapenhage, in dikke witte lijn: huidige Duffelsesteenweg

Omtrent het gebied van Schapenhagen zijn nog enkele
merkwaardige verhalen opgedoken. Zo zouden er, op het
einde van de Tweede Wereldoorlog, twee V-1 vliegende
bommen
ingeslagen zijn, nadat ze door Engels
luchtafweergeschut geraakt werden. En de binnenplaats
van de vlakbij gelegen Pauwhoeve zou opgevuld zijn met
puin van de grote brand die in 1967 het warenhuis
Innovation in de Brusselse Nieuwstraat verwoestte. Waar
of niet waar?

In de laatste decennia van de vorige eeuw werd in de
driehoek Koningin Astridlaan – Duffelse Steenweg –
Pauwhoevestraat de industriezone Blauwe Steen
aangelegd. De zuidoostelijke hoek van deze zone, waar de Babbelkroonbeek stroomt, werd nooit bebouwd.
Het is hier dat het nieuwe Schapenhagen zal worden aangeplant.
Aansluitend bij dit terrein stonden diverse gebouwen, onder andere een vleesfabriek van de voormalige
warenhuisgroep GB. Op het terrein van het nieuwe Schapenhagen liggen nog restanten van een vroeger
waterzuiveringsstation van de GB-groep. Een deel van de site is al spontaan verbost en dit kan nu uitgebreid
worden. Een achtergebleven stormvijver kan de aanzet vormen voor een nieuwe zone voor waterberging.
De vallei van de Edegemsebeek te Kontich.
De Edegemsebeek ontspringt in Edegem en vormt voor een deel van haar loop de grens tussen Edegem en
Kontich. De beek watert af in de Schelde via de Benedenvliet op de grens van Hemiksem en Schelle. De vallei
van de Edegemsebeek is het laagste punt van Kontich (10 à 12 m boven zeeniveau). Terloops: het hoogste punt
10
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van de gemeente is het kerkhof met een hoogte van 26 m. Ooit kon men in de beek “palinck, snoeck ende
andere visch” vangen, zoals in 1681 werd vermeld.
Pluysegembos.
De naam “Pluyseghem” komt voor vanaf 1250. Het is een oud-Frankische benaming voor een woning: het
“heem” van een zekere Pluso en zijn familie: “Plusinga”. Pluysegem was een domein gelegen aan de zuidzijde
van de vallei van de Edegemsebeek. Vandaag zou men het ongeveer situeren tussen de Prins Boudewijnlaan,
de Molenstraat, de Antwerpsesteenweg, de Edegemsesteenweg en de Edegemsebeek. Een versterkt kasteel
met een massieve ronde toren, gelegen op een heuvel en omringd door een hofgracht, vormde het
belangrijkste goed op het domein.
Rond 1250 komt de naam voor als bezit van Ridder Gosuinus Boc, heer van Plusenghem. Deze edelman was
voor zijn tijd een rijk heerschap door de vele tienden (belastingen) die hij op leen- en pachtplaatsen mocht
heffen. In de veertiende eeuw komt het goed even in handen van Jan Berthout, lid van een machtige
ridderfamilie uit Mechelen.
In 1428 koopt de Antwerpse koopman Pieter Pot het goed. Dat was, volgens een akte uit 1437, zeer uitgebreid
en omvatte: het slot Pluysegemhof met hofgracht, stal, waterput en twee visputten, hagen en tuinen. Er was
ook een hoeve met velden, beemden en een bos. Het slot lag aan de Binnenweg, een voetweg die vanaf de
huidige Noordstraat via Edegem en Oude-God naar Luithagen liep. Pieter Pot liet het wegniveau verhogen en
deze Potsdijk is het traject geworden van de huidige Edegemsesteenweg. Enkele huisjes vormden een klein
gehucht in dit gebied.
De nakomelingen van Pieter Pot zouden nog meer dan honderd jaar later een rol spelen in de geschiedenis van
Pluysegem. In 1469 splitsten zij het domein op in een “deel kasteel” en een “deel hoeve”. Een mooie dreef
verbond Pluysegem met het centrum van Kontich: die heet nu de Pluysegemstraat.
Een merkwaardige bewoner van het kasteel was Jan van Papevelt, die er rond 1505 een brouwerij vestigde.
Na hem komen nog een hele rij eigenaars en bewoners. En in 1599 werd de boerin van de Pluysegemhoeve
ervan beticht een heks te zijn. Gelukkig kwam zij niet op de brandstapel terecht.
Het oude kasteel raakt stilaan in verval, en rond 1725 wordt de toren afgebroken. In het begin van de volgende
eeuw volgt de rest van het kasteel. Als in 1860 ook nog de hofgracht wordt gedempt, blijven er van het kasteel
nog enkel grondvesten en kelders over. Mogelijk zitten er nu nog steeds resten in de grond, onder de
woningen van de Pieter Potlaan. De hoeve
bleef bestaan, maar brandde volledig af in
1836. In 1844 werd een nieuwe hoeve
gebouwd, die ook de naam “Pluysegemhoeve”
kreeg. Zij werd in 1961 afgebroken.
Het nieuwe Pluysegembos komt aan de
westzijde van de expresweg N 171 (Boniverlei).
Daardoor ligt het niet op het traject van een
mogelijke ringweg rond Kontich, terug te
vinden op een plan dat de Koningin Astridlaan
zou verbinden met de expresweg N 171.
Jos

Pluysegemhoeve Foto bezorgd door Frank Hellemans
Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich

Bronnen:
Prof. Dr. R. VAN PASSEN: "Geschiedenis van Kontich", 2de uitgave, 1988.
Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich.
Diverse internetsites.
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Wandelingen die inspireren

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.

Lentewandeling in het Broek de Nayer en de Biezenweiden.
Het landschap krijgt eindelijk terug kleur.
Voor onze inspirerende seizoenswandeling kiezen we op 3 april voor een boeiend en gevarieerd natuurgebied
in de Rupelvallei. Ondanks de belangrijkste wielerkoers van het jaar lokt het heerlijke lenteweertje 19
wandelaars naar de plaats van afspraak. Van op de Rupeldijk worden we al meteen verwelkomd door de wit
getooide sleedoorn en het goud van de mannelijke wilgenkatjes. De berm is paars gekleurd door een breed
uitgespreid tapijt van hondsdraf. In het voorjaar hebben de blaadjes immers eveneens een paarse gloed wat
de kleur nog intenser maakt. De natuur ademt levenskracht en wij wandelaars voelen er ons met lichaam en
geest helemaal mee verbonden.
Van stort naar dierenparadijs.
Een hek geeft toegang tot het Broek De Naeyer dat eigendom is van de provincie Antwerpen. Het is een
voormalig fabrieksterrein van de papierfabriek De Naeyer die deze terreinen gebruikte als stortplaats en
retentiebekken van afvalwaters. Momenteel is het een waardevol laagveengebied met vijvers en moerassen
en dankzij de vele waterpartijen bijzonder vogelrijk. Het meest opmerkelijk is één van de grootste broedkolonies
aalscholvers, met ongeveer 100 nesten. Er wonen ook enkele beverfamilies en er is zelfs al een otter gespot.
Tot midden vorige eeuw was de bever zo goed als verdwenen, zeker door de slechte waterkwaliteit (onze
rivieren waren toen nog open riolen) maar ook mocht de bever net als vis als vastenspijs dienen. Rond de
eeuwwisseling werden de bevers geherintroduceerd in de Dijlevallei, en van daaruit verspreiden ze zich
opmerkelijk goed. We laten ons verrassen door enkele beversporen en leren intussen wat over zijn levenswijze.
Indrukwekkende broedkolonie aalscholvers.
Onderweg naar de vogelkijkhutten merken we naast
de typische zang van menige tjiftjaf ook die van de
zwartkop. De zomergasten zijn dus volop aan het
terugkeren. Zelfs meerdere vlindersoorten verrassen
ons onderweg: citroentje, dagpauwoog, koolwitje
en een blauwtje. Vanuit de vogelkijkhut “De
visarend” tref je rechts de aalscholverkolonie. Je
hoort en ziet in heel wat nesten kleintjes bedelen
om eten. Typisch is de witte dijvlek in het
broedseizoen dat tot eind juni duurt. Deze vogel die
behoort tot de pelikaanachtigen heeft nog meer
bijzondere kenmerken: hij droogt zijn verenpak met
Foto: Peter Geschier
wijd gespreide vleugels. Hij heeft immers geen
vetklieren om zijn verenkleed waterdicht te maken.
En neen, dit is geen foutje van de natuur. Ze moeten immers diep kunnen duiken, zonder te veel opwaartse
druk door de lucht tussen de donsveren.
De Biezenweiden.
Via een berkenstruweel wandelen we naar de Biezenweiden dat dan weer eigendom is van Natuurpunt. Waar
dit gebied vroeger hoofdzakelijk uit weilanden bestond, is het nu hoofdzakelijk bebost. Je vindt hier en daar
nog restanten zoals de slotenstructuur, knotwilgenrijen en enkele hooilanden. We laten ons vergezellen door
gevarieerde vogelzang en worden vrolijk van het vele speenkruid dat de wegbermen tooit. De vele pollen biezen
of russen verklappen hoe nat deze gronden wel zijn.
Om alle zintuigen aan te spreken en de lente helemaal te laten doordringen worden de wandelaars uitgenodigd
tot een stiltewandeling. We hebben aandacht voor datgene wat ons opvalt en raakt want dat zegt ook iets over
onze innerlijke natuur.
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Wandelingen die inspireren

Foto:Peter Geschier

Herboren worden.
Net als de natuur voelen mensen na een lange donkere wintertijd ook iets ontwaken. We ervaren nieuwe
impulsen en inzichten. Er nestelt zich iets ook nieuws in ons bewustzijn. Je kunt je afvragen wat er in je leven
klaar zit om uit te breken, misschien een nieuwe weg, een andere manier van denken en voelen of van kijken
en luisteren? Je vindt een eigen manier om in het leven
te staan, je leven te verdiepen.

Foto:Peter Geschier

Als afsluiter staan we stil bij het lentefeest dat in alle
tijden en culturen werd gevierd als:
- Natuurfeest: we vieren het ontluiken van nieuw leven
in de natuur.
- Feest van de hergeboorte: het oude loslaten en
nieuwe inzichten ontwikkelen of beginnen aan een
nieuwe fase. Een stukje herboren worden. Bij dit feest
gaven onze voorouders elkaar eieren als geschenk.
Gekleurde en versierde eieren zijn van alle tijden. In
sommige culturen schonken de mensen rood
geschilderd eieren met daarop een wens geschreven.

Lenteritueel
In plaats van beschilderde eieren met een wensboodschap, worden de wandelaars getrakteerd op chocolade
eitjes en natuurkaartjes met op de achterzijde een wensboodschap. Benieuwd of deze individuele
boodschappen voor inspiratie hebben gezorgd.
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
13
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Een lichtbol voor reus Contios
Een lichtbol maken voor de Kontichse reus
Contios, dat was een uitdaging waar de
Bosbiekes wel wat voor voelden. Het begon
met een avondje brainstormen over het
ontwerp, een heleboel wilgentwijgen, wat
groene organza en enkele meter visdraad.
Knutselbieke Kristel zorgde voor de
onderkant van de bol, waarop ze met witte
vilt het logo van Natuurpunt stikte. Nu was
het nog een kwestie van vele rondjes
wilgentenen te omspannen met de organza
en ze vervolgens aan elkaar te bevestigen.
Een Led-lamp in het midden van de bol,
enkele zwevende bijtjes en een spinnetje in
een web maakten het geheel helemaal af.
Foto: Yoery Vandenbrande

Op 19 en 20 maart was het dan zover: reus Contios tilde
de lichtbol van Natuurpunt, samen met die van
verschillende andere verenigingen, de hoogte in. Een
waar lichtspektakel! Ons kunstwerkje zal vast nog bij vele
andere gelegenheden te zien zijn. We zijn er dan ook
apetrots op!

Foto: Kristel Fierens

Foto: Eef Hellemans

Foto: Peter Geschier
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Activiteitenkalender

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

zaterdag 7 mei

Wandeling Kleitrappers:
Drankenstand voor de
wandelaars

zaterdag 7 mei

Promotiestand Meifeesten in
Kontich Kazerne

zondag 8 mei
Inwandelen van het grote
routepad GR12bis

Afspraak: 7u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT). Einde omstreeks 17u
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92
Afspraak: 10u in Kontich Kazerne.
Einde omstreeks 17u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 9u15 station Kontich Kazerne.
Einde omstreeks 17u aan het station van SintKatelijne-Waver.
Alle info op pagina 28.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: 19u30 aan de Pauwhoeve in de
Pauwhoevestraat te Kontich
Einde omstreeks het invallen van de avond
Voorkennis niet vereist, plantengids en loep
zijn nuttig.
ideale excursie om de meest courante Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Luc De Naegel 03/288 84 86
planten te leren herkennen!

maandag 9 mei

Inventarisatie van de flora in het
nieuw aangekochte perceel
Schapenhagen

zaterdag 14 mei

Afspraak: 13u ingang water-link( AWW)
Excursie wilde bijen op water- bekken1 - weg naar Duffelse sluizen (zijstraatje
Binnenweg) te Duffel
link waterbekken 1
Einde omstreeks 17u
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76
Inventarisatie van de flora in het Afspraak: 19u30 aan de Boniverlei (kruispunt
met Edegemsesteenweg – Kontichstraat) te
nieuw aangekochte perceel
Kontich op grens van Edegem
Pluysegembos
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
ideale excursie om de meest courante Luc De Naegel 03/288 84 86

maandag 23 mei

planten te leren herkennen!

Woensdag 25 mei

zaterdag 28 mei

zondag 29 mei
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Cursus waarnemingen ingeven
op waarnemingen.be en via
smartphone met Obsmapp of
WebObs

Lesgeefster: Annelies Jacobs.
Afspraak: 20u in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT)
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

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

Afspraak: 7u op de parking De Mol te Lier
Einde omstreeks 10u
Begeleider: Johan Giglot
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Bestrijden Japanse
duizendknoop in natuurgebied
Langbos & Babbelse Plassen
i.s.m. Jeugdbewegingen

Afspraak: 9u30 hoek Langbosweg - Boskapelweg te Kontich; Einde omstreeks 16u
Later toekomen/eerder vertrekken kan altijd.
Laarzen en/of stevig schoeisel meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

Activiteitenkalender

zondag 29 mei

Dag van het park in Duffel
rond het thema: Natuurlijk
avontuurlijk

donderdag 2 juni

Afspraak: 10u in het Mouriaubos, vlakbij de
Stormschranslaan in Duffel.
Einde omstreeks 17u.
Allerlei leuke activiteiten in het bos!
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 20u15 in het Mosterdpotje [LB]

Open bestuursvergadering
zaterdag 4 juni
Nachtzwaluwwandeling i.s.m.
NP afdeling Voorkempen:
Ga je mee op zoek naar deze
mysterieuze nachtvogel?

maandag 20 juni 2016
Orchideeëntelling op
waterbekken 1 van water-link

zaterdag 18 en
zondag 19 juni
Maaibeheer in natuurgebied de
Oude Spoorwegberm

zaterdag 2 juli

Afspraak: 20u op P&R E19 te Rumst, vanwaar
verder gecarpoold wordt, of:
om 21u op P vliegveld van Oostmalle (toegang
via Heihuizen). Einde omstreeks 23u30.
Een zaklamp kan nuttig zijn.
Contact: Guy Laurijssens 0474/73 64 30 of
Walter d’Hertefelt 03 312 40 15 of
walter.dhertefelt@scarlet.be
Afspraak: 19u30 ingang bekken 1: weg naar
Duffelsluizen (zijstraatje Binnenweg) te Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond.
Geen voorkennis van planten vereist.
Plantengids en loep zijn nuttig.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Luc De Naegel 03/288 84 86
Afspraak:
zaterdag 9u30 ingang Wildemansstraat Kontich
zondag 9u30 ingang Lage Vosbergstraat grens
Rumst/Duffel
Einde omstreeks 16u. Laarzen en/of stevig
schoeisel zijn meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Dirk
Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: 9u ingang bos links van de serre (volg
Beheer in natuurgebied de de pijlen Goorbosbeekvallei aan de spoorwegGoorbosbeekvallei: maaibeheer brug over de Mechelsebaan te Duffel).
Einde omstreeks 13u
en onderhoud wandelpad
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 3 juli

Inspirerende zomerwandeling
over de bermen van
waterbekken 1 van water-link

Afspraak: 14u ingang bekken 1: weg naar
Duffelsluizen (zijstraatje Binnenweg) te Duffel.
Einde omstreeks 16u30
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag 9 juli

Beheer in natuurgebied de
Mosterdpot:
Maaibeheer retentiebekken

Afspraak: 9u einde van de Zandstraat te Duffel
(aan de Goorbosbeek)
Einde omstreeks 13u. Laarzen en/of stevig
schoeisel zijn meestal nuttig.
Cont.: Lutgarde Van Driessche 0485/55 97 13

zaterdag 16 en
zondag 17 juli

Maaibeheer in natuurgebied
de Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9u30 Bremstraat vlakbij Senthout,te
Duffel. Einde omstreeks 16u
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd. Laarzen zijn meestal nuttig.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
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Studie

Dier in de kijker: de nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Foto:FJ Woltman
Nachtzwaluwen zijn zeldzame en geheimzinnige vogels die in onze
contreien vooral in de grotere heideterreinen voorkomen. Zijn silhouet lijkt
uiterlijk sterk op een gierzwaluw: zeer puntige vleugels, een scherende
vlucht en een gierzwaluwachtige ronde kop. De naam zegt het al: de
nachtzwaluw is vooral ‘s avonds en ‘s nachts actief, hij heeft zijn naam dus
niet gestolen. Hij wordt ook wel geitenmelker genoemd. Dit vind je ook
terug in zijn wetenschappelijke naam: Caprimulgus dat Grieks is voor
geitenmelker. Zelfs de Romein Plinius heeft het verhaal van Aristoteles
overgenomen dat deze geheimzinnige vogel ‘s nachts met zijn
overgedimensioneerde snavel aan de spenen van de geiten kwam zuigen,
waardoor de geiten blind werden en de jongen stierven. Op een oude Engelse prent kwam ik ook de naam
goatsucker tegen. De huidige Engelse naam is nightjar. Nachtkruik
dus. Om de geitenmelk in te bewaren?
Een andere oude naam is dagslaper of dagslaep: Overdag rust de
vogel stil op de grond of op een boomtak en vertrouwt hij op zijn
verenkleed met schutkleuren als camouflage. Ik herinner me dat ik
ooit op vakantie in Griekenland wandelde met enkele vrienden, en
we zeiden tot elkaar: gek hé, die tak op de weg heeft net het
silhouet van een nachtzwaluw… en toen vloog de tak weg!
Het is een gekend fenomeen dat nachtzwaluwen dikwijls op de weg
gaan zitten. In Afrika waar ze veelvuldig voorkomen, zijn ze
Prent uit The Ornithology of Francis Willughby (1678) frequente verkeersslachtoffers.

Door de mysterieuze zang en verborgen leefwijze is het een vogelsoort die erg tot de verbeelding spreekt. Ze
werden daarom vaak beschuldigd van allerlei ongeregeldheden.
Aan zijn snavel zitten borstelharen, een typerend kenmerk van nachtzwaluwen. Misschien zijn deze haren
nuttig bij het vangen van insecten? De snavel kan zeer wijd opengesperd worden, zodat er zelfs vliegende
herten (de kevers natuurlijk) mee kunnen gevangen worden.
Wil je de mysterieuze nachtzwaluw ook een keertje ontmoeten , ga dan op 4 juni mee op stap in de schemering
op het vliegveld in Oostmalle.
We vertrekken om 20u aan de P&R van de E19 te Rumst, vanwaar verder gecarpoold wordt naar de parking
van het vliegveld van Oostmalle (toegang via Heihuizen).
Deze activiteit is georganiseerd samen met Natuurpunt Voorkempen
Dirk

Reactie op “Plant in de kijker: de gevlekte aronskelk”
Ons lid Jean-Pierre Engelman reageerde op het vorig artikel over de gevlekte aronskelk met interessante extra
informatie: “het blad zou ook een middel zijn tegen reuma en heeft een brandende en prikkelende smaak”.
De gevlekte aronskelk bevat onder meer calciumoxalaat, glycosiden, saponinen en aroïne. Bepaalde van deze
stoffen kunnen allergische reactie veroorzaken. Het bestanddeel calciumoxalaat is gekend als zijnde toxisch en
één van de elementen die in nierstenen aanwezig is. Het contact met calciumoxalaat kan het slijmvlies doen
zwellen en het veroorzaakt bij hoge concentraties verstikkingsverschijnselen, maag- en darmproblemen en zelfs
ademhalingsproblemen die coma of dood tot gevolg kunnen hebben.
Conclusie:
Alle onderdelen van de Aronskelk zijn giftig!
Aronskelk is volgens meerdere bronnen eetbaar eenmaal gekookt, maar gezien de
toxische eigenschappen van de plant is de boodschap: afblijven!
De oranje bessen zijn dodelijk!
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Onze natuurgebieden hielpen deze winter de wateroverlast binnen de perken te houden.
Na een kletsnatte december en januari kregen we in de nacht van 14 op 15 januari een neerslagzone met
regen en smeltende sneeuw te verwerken die lange tijd boven onze regio bleef hangen. Het gevolg: tussen
de 50 en 60 liter per vierkante meter water op een etmaal tijd. De gevolgen bleven niet uit … .
De Wouwendonkse loop is een traditionele beek die voor wateroverlast zorgt. In het aangeplante Hulstmanbos
op de voormalige RWZI-site in Waarloos deed de 'Cobra' zijn werk naar behoren. Deze cobra, bestaande uit
een extra aftakking van de Hessepoelbeek met extra bufferpoel zorgde ervoor dat de wateroverlast aan de
Spoorweglaan in Duffel niet totaal uit de hand liep. Het pas aangelegde retentie-bekken Veleplas werd wel
helemaal gevuld: de problemen zijn met de Cobra nog niet volledig opgelost, dat wisten we al langer. We
hopen dat men er nu van overtuigd is dat een extra retentiebekken aan de Draakbosweg noodzakelijk is. Ook
de Cobra zelf kan mits een kleine optimalisatie nog extra water bergen en daaraan willen we graag meewerken.

Foto: Ludo Bakkovens

Het natuurgebied Goorbosbeekvallei en de
valleigronden er rond stonden blank. De
hermeandering in het Goorbos zorgde ervoor dat het
water langer opgehouden werd. Desondanks konden
de huizen in de Goorboslei het maar net droog
houden, de stationswijk van Sint- Katelijne-Waver
bleef gelukkig gevrijwaard. Om de waterproblemen
definitief op te lossen pleiten we allang voor het
volledig herstel van het zogenaamde Springbos, het
oorspronkelijke natuurlijke retentiebekken.
Foto: Ludo Bakkovens
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Foto: Wim Annaert

Ook op de Babbelse beek zijn er tal van
problemen, maar hier is al veel gedaan om de
wateroverlast aan te pakken. De Babbelse Plassen
deden hun naam alle eer aan en leken op 15
januari wel Babbelse meren. Heel het gebied
stond blank, zelfs tot aan de boskapellen.
Opvallend was ook dat de hele zone van de
vroegere loop van de Babbelkroonbeek volledig
blank stond. Dankzij de Babbelse Plassen hield de
gemeente Lint het redelijk droog.

Anders was het gesteld aan de Pauwhoevestraat waar de hele straat onder water was gezet en huizen bedreigd
werden. Hopelijk kunnen we in de toekomst ook hier wat verhelpen. Nu Natuurpunt 5,5 ha grond heeft gekocht
iets verder stroomopwaarts zijn er kansen om ook daar extra retentie te creëren.

Foto: Ludo Bakkovens

Ook de Babbelbeekse Beemden en heel de vallei waren veranderd in één groot meer. Zelfs de brug aan de
ingang stond helemaal blank. In de vlakbij gelegen Hoevelaan in wijk de Beunt waren er wel problemen met
zijloop Arkelloop en werden huizen bedreigd. Het belang van het behoud van deze vallei werd dus nog maar
eens aangetoond. De provinciale dienst waterbeleid zal deze zomer starten met de langverwachte aanleg van
de extra retentie op hun percelen. Na de inrichting wordt het beheer aan ons overgedragen met als resultaat
een prachtig overstroombaar natuurgebied.
Tot slot is er ook dankzij de inrichting van de Oude Spoorwegberm hier en daar lokale wateroverlast opgelost.
Zo hebben de nieuwe poelen ter hoogte van Notmeir hun nut bewezen op 15 januari. Normaal kent de buurt
hier altijd lokale wateroverlast van de Rumstse Scheibeek, maar door de aanleg van de poelen kon deze beek
haar water hier in kwijt en werden er lokaal geen problemen meer gesignaleerd.
Het mag duidelijk zijn: onze natuurgebieden bewijzen hun ecosysteemnut en helpen mee om wateroverlast
te milderen of te vermijden. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Natuurpunt is alvast bereid mee na te
denken en ook te handelen door de verdere uitbouw van overstroombare natuur. Met de aankoop van bijna
9 ha liggen er weer extra kansen te rapen om ook waterberging te creëren zowel in de Babbelse beek als in
de Edegemsebeekvallei.
Johan Asselberghs
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Prachtige lentewandeling van het Bloemenstraatcomité
Op zondag 10 april organiseerde het Bloemenstraatcomité samen met Natuurpunt een lentewandeling in het
natuurgebied de Babbelbeekse Beemden. Het was trouwens niet de eerste samenwerking met Natuurpunt:
in november 2015 was er immers al een zeer leuke herfstwandeling rond het Mosterdpotje.
Het bestelde lenteweer was ook tijdig geleverd: onder een heerlijk zonnetje verzamelden we eerst in de
Bloemenstraat, om dan onder leiding van onze gids en buurman Johan Asselberghs naar de Beemden te
wandelen. Dit natuurgebied ligt op slechts 10 minuten wandelen van onze straat. Om te genieten van mooie
natuur hoef je dus niet ver te gaan!
Op weg naar het natuurgebied kregen we al een woordje
uitleg over wat stadsflora zoals de steenbreekvaren die
zijn naam alle eer aan deed: er waren al heel wat barsten
in de muur te zien! Wat later leerden we het verschil
tussen haagbeuk en beukenhaag kennen.
De Babbelbeekse Beemden vormen een klein, maar wel
uniek stukje natuur aan de samenvloeiing van de
Arkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en
Lier. Het gebied vormt een natuurlijk overstromingsgebied. Dit specifieke karakter vertaalt zich in een unieke
fauna die tegen een stevige hoeveelheid water bestand
moet zijn. Om het gebied te betreden zijn waterdichte
schoenen trouwens erg aangeraden, ook tijdens een lentewandeling.

Foto: Joachim Clauwers

Gids Johan gaf ons heel wat leerrijke uitleg over het ontstaan van dit gebied. De Beemden zijn erg laag gelegen,
bijna op zeeniveau en de twee waterlopen 'botsten' hier op een grote zandrug waardoor ze hun loop hebben
moeten verleggen. Op die manier kwam dit waterrijke gebied tot stand. Natuurpunt leverde veel inspanningen
om de invloed van de nabijgelegen velden (en dan
vooral de bemesting) op de aanwezige fauna op te
vangen. Dit om bijvoorbeeld overwoekering door liesen rietgrassen te bestrijden, wat na jarenlang gericht
maaibeheer uiteindelijk goed gelukt is.

Foto: Joachim Clauwers

Ook uniek aan dit gebied is de aanwezige kleilaag,
waardoor voedselarm, maar mineraalrijk en soms ook
kalkrijk grondwater (kwel) naar de oppervlakte komt.
Dit zorgt voor een gevarieerde fauna, die we dan ook
ten volle konden bewonderen tijdens de wandeling.
Zo zagen we in een gracht een grote hoeveelheid
waterviolier, even verder gevolgd door een prachtige
bloemenweide met bosanemonen.

Verder op onze tocht zagen we nog een broedende gans (helaas wel een Canadese …), heel wat kikkerdril en
een speciale wilgensoort die bovendien nog zeldzaam is ook: de amandelwilg! Een boom die er zowaar zelf
bij gaat liggen! Op het einde van de wandeling kregen we nog wat extra uitleg over het hier eveneens
aanwezige speenkruid.
Kortom, we konden opnieuw van een zeer boeiende wandeling spreken. Een leuke manier om samen met de
buren te genieten van een gezellige zondag samen. Het Bloemenstraatcomité dankt (opnieuw) Johan en Joke
voor de prima rondleiding!
Joachim, namens het Bloemenstraatcomité
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De

Krant
Editie 17

Als de wilgenkatjes bloeien,
overal meiklokjes groeien,
krokussen de grond bedekken en
vogels naar het noorden trekken,
dan weet ieder, groot en klein,
dat het nu lente moet zijn!
Recept voor “Ei in een nest”
- Snijd een heleboel groenten zeer fijn: paprika, sjalotjes, kerstomaatjes, courgette, lente-ui,
champignons, … en laat iedereen zijn eigen mengeling kiezen.
- Stoof elk mengsel afzonderlijk 5 minuten in een beetje olijfolie.
- Voeg naar keuze maïs, blokjes mozzarella, kleine blokjes ham of salami, reepjes gerookte zalm, … toe.
- Kruid met peper, zout en kruiden naar keuze (paprikapoeder, kerrie, Provençaalse saus, cayennepeper,
basilicum, peterselie, …).
- Stoof nogmaals 5 minuten.
- Neem voor elke portie een stevige, grote pistolet. Snijd de
bovenkant eraf en haal het kruim er met de hand uit. (Laat dit
kruim drogen op de verwarming en verkruimel het verder. Je
kan het dan bewaren om in een ander gerecht te gebruiken.)
- Vul het broodje met het mengsel tot 1 à 2 cm onder de rand.
- Breek een ei in een kopje.
- Maak een klein kuiltje in de vulling en laat het ei er
voorzichtig in glijden. Het eiwit loopt dan tussen de vulling.
- Zet de pistolets op een rooster in het midden van een voorverwarmde oven (180°) en leg de "hoedjes"
er naast.
- Laat de eitjes helemaal stollen. Dat duurt 10 tot 15 minuten.
- Serveer lekker warm.
Zonnebloemen kweken is makkelijk en leuk, ze worden wel 2m50 hoog! De zaden
van de bloem zijn bovendien reuze lekker, vooral voor vogels...
Je kan ze de hele maand mei nog zaaien: gewoon op de grond verspreiden en een
laagje aarde er over. Zorg dat je een beetje bijgiet als het een tijdje niet regent.
Na een week of 5 heb je al minizonnebloempjes: tijd om ze (niet te diep) uit te
planten op ongeveer 40 cm van elkaar. Zorg dat ze wat steun hebben want ze zijn
gevoelig voor wind.
Nu kun je er elke dag van genieten ze te zien draaien met hun kopje, want ze volgen
de zon. Ze bloeien van juli tot wel oktober: als de bloem begint te hangen snij je
hem af en laat hem drogen om de zaadjes eruit te kunnen halen. Die kun je dan
opeten, bewaren om volgend jaar te planten, of om als voer in de winter aan de
vogels te geven: zo heb je het meest plezier van je zonnebloem!
Heb je een heel grote of mooie zonnebloem gekweekt? Stuur dan ten laatste op
30 september een foto naar bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be, de mooiste
krijgt een originele bosbiekeknutsel. Uitslag in ons herfstnummer.
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In de lente zijn er heel wat jonge vogels te zien.
Weten jullie welk kuiken er bij welke volwassen vogel hoort?

Deze vogels kan je in
het bos tegenkomen.
Vind jij hun naam?

otpihusn
fudhtoiu
1

2

A

B

3

luiobs

C

Bosknutselwerkje.
Wat vind je van deze leuke bostrol? Je kan hem maken
met een boomstammetje en allerlei natuurlijke
materialen. Het haar is gemaakt van raffia, de ogen van
pistachenootschelpen, de neus van een wilde kastanje en
voor de mond heb ik gaatjes geboord, als je de gaatjes
diep genoeg maakt en goed proper maakt van binnen
komen er misschien bijtjes in nestelen. Jullie kunnen vast
nog wel andere dingen verzinnen en zo je eigen trol
maken. Ik denk dan aan haar met dennennaalden, takjes
of tamme kastanjebolsters, een mond van
beukennoothulsje, enz…
Foto en creatie: Kristel Fierens
bosuil
Houtduif
1 C Knobbelzwaan
Oplossing vogels:
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2 A Fuut

Kristel Fierens

3 B Wilde eend

Hedwig Van Herck,

—--------------------------

Eef Hellemans,

Houtsnip

Bijdragen van:

Afdelingswerking

In den beginne …
In een onvermoede bevlieging van milieubewustzijn maakte ik mezelf ergens tijdens de jaren 70 van
een vorige eeuw lid van een natuurvereniging. Niet dat dit onderwerp toen al zo hoog op de agenda
stond, maar als rasechte stadsmus met jaren vakantie-ervaring in (voornamelijk de speeltuin van) het
Nachtegalenpark, vond ik het een briljant idee van mezelf om op die wijze mijn binding met natuur te
herbevestigen.
Dat lid worden op zichzelf had in die tijd wel iets avontuurlijks. Als gediplomeerd schoolmeester was
ik verplicht om titularis te zijn van een eigen, 100% persoonlijke postchequerekening. Nu waren op dat
illustere ogenblik mijn overschrijvingsformulieren op en dus dacht ik om mijn lidmaatschap met een
echte postcheque te voldoen. Daartoe vermeldde je op het geijkte formulier wie (ik dus) hoeveel aan
wie (BNVR⁽*⁾) wenste te betalen en stuurde dit document voorzien van de juiste handtekening in een
speciaal daartoe geleverde enveloppe met de post naar het Bestuur der Belgische Postcheques.
Ongeveer een week later kreeg je het ding dan terug, voorzien van een officieel uitziende stempel,
waardoor je gemachtigd was om de cheque aan de juiste persoon te overhandigen. Enfin, uiteindelijk
moet dat lidmaatschap op een gegeven moment dan toch
gelukt zijn en kon ik uiteindelijk zelfs vanuit mijn zetel de
natuur steunen.
Begin april 1985 werd mijn relatie met het natuurgebeuren
onherroepelijk verstoord door een initiatief van de eerste
Kontichse Schepen voor Leefmilieu. Bleek dat de gemeente
in de buurt van mijn huis een beheerovereenkomst had
gesloten met BNVR om een deel van de voormalige
spoorweglijn 25A te beheren. Betreffende schepen wou nu
“alle Kontichse leden van deze vereniging informeren en
betrekken bij dit initiatief”. Ik vond die uitnodiging wel een
leuk idee om eens een avond iets anders te doen dan weer
lessen voor te bereiden of me keer op keer aan dezelfde
fouten te ergeren tijdens het corrigeren van deze of gene
taak, dan wel toets.
Na een korte voorstelling van de overeenkomst en van het
beheerplan (dat toen nog beheersplan heette), stelde de
vergadering Wim Annaert en Patrick Maho aan als
conservators. Navolgende personen stelden zich kandidaat
voor het “beheersteam”: J. Decraen, L. Giglot, D. Janssens,
vader Maho, M. Reyntjens, M. Ruttens, E. Verbiest, G.
Verheecke en R. Verschuren.
Op 5-6 oktober 1985 was het weer prachtig toen een variërende groep van 10 tot 15 deelnemers tussen
Mechelsesteenweg en Wildemansstraat met een zeis in, op en over gras hakte, wilgen kapte en acacia
verwijderde. De activiteiten vervolgden op 26/27 oktober. Als kers op de taart versleepten we toen de
ganse stapel gekapt hout naar de Zilverbergstraat, waar we de dunne stammen opzij mochten leggen
voor hakselhout en de dikkere zich met wat hulp transformeerden in brandhout voor geïnteresseerde
deelnemers.
Veel van deze mensen verdwenen ondertussen om diverse redenen een beetje uit beeld, terwijl anderen
uit het niets verschenen om na een poosje eveneens te verdwijnen dan wel gewoon te blijven hangen.
Feit is wel dat gedurende de voorbije 30-31 jaar niemand op de "Oude Spoorwegberm" wegbleef omdat
we geen leut schopten, maar dat is weer een ander verhaal.
Luc
⁽*⁾ N.v.d.r.: BVNR = Belgische Natuur- en Vogelreservaten, voorloper van Natuurpunt
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Aziatische schimmel doodt onze inheemse salamanders.
Dat onze amfibieën bedreigd worden door het verkeer en biotoopverlies is al langer geweten, maar dat nu
ook een Aziatische schimmel slachtoffers maakt is dat minder. Deze schimmel, de Batrachochytrium
salamandrivorans (kortweg: Bsal) is Europa binnen geraakt door de handel in Aziatische salamanders. Sommige
van deze dieren, bedoeld om in terrarium te kweken, raakten in de vrije natuur. Onze salamanders worden
besmet door de schimmel en overleven dat niet. Zo is de vuursalamanderpopulatie in Nederlands Zuid-Limburg
en onze Oostkantons sterk gedecimeerd.
De schimmel is zelfs al tot in de Eifel
opgerukt.
Eerste vondst in Vlaanderen door onze
regionale Hylawerkgroep
Tijdens fuikenonderzoek vorig jaar door
de regionale Hylawerkgroep werden
verdachte slachtoffers gevonden in één
van de fuiken. Deze dode dieren werden
diepgevroren en via de dierenarts naar het
lab van de Universiteit Gent gestuurd. Na
analyse door de UGent bleek de
boosdoener inderdaad Bsal te zijn,
Foto:Annelies Jacobs
meteen het allereerste geval in
Vlaanderen. Geen enkel van de 47 andere
gevangen levende salamanders bleken drager van de schimmel. In afwachting is rond de poel door de overheid
een schutskring van 1 km gelegd waarbinnen het verboden is uitwisseling te doen met andere wateren.
Wat deze vondst betekent is nog onduidelijk, behalve dan dat de schimmel (of sporen ervan) in het land zijn.
Bij vuursalamanders is geweten dat de besmetting en de mortaliteit erg groot is, bij alpenwatersalamanders
daarentegen weet men enkel dat ze er allemaal van sterven in labo-omstandigheden, maar of dit ook tot
massale sterfte leidt in de vrije natuur weet men niet.

Eerst en vooral hopen we dat we een beter beeld krijgen of de poel in Duffel een geïsoleerd geval is of niet
in de regio. In tegenstelling tot vuursalamanders die op het land leven, heeft de alpenwater- en kleine
watersalamander een leven in de poel zelf. Sterfgevallen zouden dus wel eens minder opgemerkt kunnen
worden dan bij de vuursalamanders. Besmette dieren moeten al in de fuiken zwemmen en dan ook nog eens
in de fuik overlijden om verdachte overlijdens te kunnen detecteren. Zo moet het ook gebeurd zijn met de
twee gevonden exemplaren. Wanneer salamanders in de meestal eutrofe (nvdr: rijk aan -vooral- kalk, nitraten
en fosfaten) poelen bij ons afsterven is de kans tot vaststelling erg klein.
Meer onderzoek nodig
We doen hier dan ook beroep op vrijwilligers om verdachte overlijdens van salamanders onmiddellijk te
melden. Deze dode salamanders dienen na vondst zo snel mogelijk in een plastiek zakje in de diepvriezer
gestopt te worden, zodat ze ingevroren naar het lab kunnen worden gestuurd voor verder onderzoek. De
ingevroren salamanders kan je naar je dierenarts brengen die het dan naar het UGent verstuurd samen met
het formulier van ANB dat op de website van Natuurpunt te vinden is. De schimmel is voor de mens totaal
ongevaarlijk, maar voor onze inheemse salamanders is het wel belangrijk dat we de verspreiding van de
schimmel in kaart kunnen brengen.
Het INBO heeft na de vondst in Duffel alvast uitgebreid de Vlaamse vuursalamanderpopulaties onderzocht.
Ze doen dit met de zogenaamde swabmethode, waarbij ze met een wattenstaafje over de huid strijken en
achteraf dan sporen van de schimmel kunnen opsporen, maar gelukkig is Bsal hier op geen enkel dier
vastgesteld.
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Wat kan jij doen om Bsal niet verder te verspreiden?
De schimmel kan heel lang overleven in modder, vandaar de volgende tip: bezoek je bossen of natuurgebieden (zeker uit besmet gebied zoals de Oostkantons of Zuid Limburg: zie kaartje), poets en droog je schoenen
vooraleer je op een andere locatie gaat wandelen. Zorg ervoor dat je modder verwijdert of laat opdrogen.

● = Bsal gevonden/ o = onderzochte sites zonder Bsal (voornamelijk vuursalamanderkolonies)

Zie je verdachte dode salamanders waarvan de doodsoorzaak niet meteen kan worden vastgesteld (dus geen
verkeersslachtoffers): neem foto’s en noteer het aantal dieren, de soort, de locatie en het tijdstip. In
Vlaanderen: neem contact op met een dierenarts in de buurt en vries de dieren apart van elkaar in. Met bij
elk dier de details van de vondst worden ze tot slot naar de UGent getransporteerd voor verder onderzoek.
Melden: meldpuntziekeamfibieen@ugent.be, (Vlaanderen), salamandre@natagora.be. (Wallonië)
Actie naar de overheid toe
Ondertussen is een brandbrief gemaakt om actie te ondernemen: Natuurpunt en Natagora vragen aan
federaal Minister Marie-Christine Marghem en de Europese Commissie een importverbod voor Aziatische
salamanders. Dit verbod moet bijdragen aan de bescherming van onze inheemse salamanders tegen een
dodelijke Aziatische schimmelziekte. Terrariumdieren die worden ingevoerd vanuit Azië dienen eerst Bsal vrij
te worden verklaard alvorens ze kunnen geïmporteerd worden.
In haar reactie op deze brandbrief, geeft de minister aan dat ze het importverbod juridisch zal onderzoeken
en maatregelen op het terrein zal bespreken met de bevoegde regionale ministers.
Meer informatie:
https://www.natuurpunt.be/news/catastrofe-dreigt-voor-europese-salamanders
Johan Asselberghs
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Feestelijke inwandeling van de GR12 - nieuwe westelijke variant op zondag 8 mei 2016
Kom op zondag 8 mei mee stappen op de wandeling georganiseerd door Grote Routepaden v.z.w. in
samenwerking met Natuurpunt Oude Spoorweg en Natuurpunt Rupelstreek.
We stappen langs de nieuwe GR 12 West om die feestelijk in te wandelen en het glas te heffen op de 30���
verjaardag van het natuurgebied Oude Spoorwegberm. Onderweg is er voor animatie gezorgd en er is een
café met grote zaal voor de picknick. In Rumst, bij de als monument beschermde Lazaruskapel die vandaag
uitzonderlijk open zal zijn, wordt het wit-rode lint doorgeknipt om het pad officieel open te stellen. Je loopt
bijna de ganse dag door de pure natuur. De deelname aan deze wandeling is GRatis: iedereen is welkom.
Inschrijven: vóór 5 mei mailen naar antwerpen@groteroutepaden.be (tochtleiding) of sms/tel naar gids
Ronald Rothwell +32 (0) 473 97 97 04 en meld met hoeveel personen je zult komen.
Progamma

Vertrek aan het station van Kontich om 09u15 (na aankomst
van de trein vanuit Brussel, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver
om 08u55 en de trein vanuit Antwerpen om 09u03).
Afstand 21km. Voormiddag: 11,5 km - namiddag 9,5 km.
’s Ochtends maak je eerst kennis met het natuurgebied
“Langbos en Babbelse Plassen” en vervolgens één van de
langste van Vlaanderen: de “Oude Spoorwegberm”, waar
we de wit-rode markeringen van de GR12 vinden.
12u15 en 13u30: picknick (zelf meebrengen) mits
consumptie in de grote zaal van het Café Hof van Lachenen
te Rumst.
Hier zal de nieuwe GR12 wandelgids verkrijgbaar zijn
(€16,00 GR-leden, €18,00 niet-GR-leden). De beschermde
Lazaruskapel tegenover het café kan uitzonderlijk bezocht
worden.
Tussen 13u30 en 13u45 knippen wij daar het wit-rode lint
door om het nieuwe pad officieel open te stellen.
Na de middag volgen we de GR12 langs het natuurgebied
“Oude Netearm” en door het domein van Roosendael tot bij de Fermerijbossen. Wij wijken daar af van de
GR12 om via het prachtige natuurgebied “Mosterdpot” naar het afdelingshuis ‘t Mosterdpotje te gaan om
nog iets lekkers te drinken (15u45 tot 16u45). Daarna wandelen we de laatste 2,5 km via het natuurgebied
“Goorbosbeekvallei” tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver waar we aankomen om 17u30, op tijd voor
de trein terug naar Kontich van 17u49 en die richting Mechelen en Brussel van 18u11.
Ronald

Kan je er niet bij zijn op 8 mei? Download de kaart van de wandeling dan van op onze website en doe de
wandeling wanneer jou dat uitkomt!
http://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/Kaart%20Inwandeling%20GR12%208mei.pdf

28

Educatie

Wij bieden je in 2016 weer enkele boeiende cursussen aan!
Wil jij meewerken aan het gegevensbestand van waarnemingen.be? Vul dan in wat je opmerkt tijdens je
wandelingen door onze natuur. Weet je niet hoe? Kom dan naar de vorming “Waarnemingen ingeven op

waarnemingen.be en via smartphone met Obsmapp of WebObs”.
Lesgeefster: Annelies Jacobs.
Afspraak: 25 mei om 20u in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT)
Deze cursus is gratis voor leden.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58 of educatie@natuurpuntoudespoorweg.be
De cursus Vogelgeluiden in riet en ruigte loopt al, maar inschrijven kan nog voor de cursus:

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: schrijf je in via http://natuurpuntoudespoorweg.be/wat%20doen%20we/educatie.html en stort
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE65 5230 80192096 van Natuurpunt Oude Spoorweg met
vermelding van naam+voornaam, cursus Weetjes en in voorkomend geval je lidnummer.
Extra info: Marleen Van Puyvelde 0486 41 36 58 of educatie@natuurpuntoudespoorweg.be
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Afdelingsinfo
Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden.

Dirk Costrop
Voorzitter,
verantw. uitgever en redactie afdelingstijdschrift, promotie,
zoogdieren en vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel.
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28
dirk.costrop@telenet.be

Johan Asselberghs
Ondervoorzitter,
verantw. beleid, conservator Edegemse beekvallei, 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

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 bestuursvergadering, geeft gewoon een seintje aan Lutgarde!

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:
Lidgeld (€)
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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

Natuur.Focus
Natuur.Oriolus

X
X

Wim Annaert

Zoogdier

Conservator Oude Spoorwegberm, conservator Langbos & Babbelse
Plassen
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (24 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst
en Duffel
Edegemsebeekvallei (3,3 ha) in Kontich
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

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

Dimitri Hoste
Conservator Edegemse beekvallei
Hovestraat 154 2650 Edegem
03/4543209
dimitri.hoste@proximus.be

Marleen Van Puyvelde
Conservator Goorbosbeekvallei, verantw. educatie, lid Minaraad Duffel
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0486/41 36 58
marleenvanpuyvelde@telenet.be
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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
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

Eerste spadesteken

Wat doet een mens als je wat plantgoed overhebt
en er is in de omgeving geheel toevallig een nieuw
natuurgebied aangekocht? Je trommelt wat
gelijkgestemden op en plant een houtkantje aan.
Dank aan de eeuwige pioniers Geert, Heidi, Luc,
Marleen en Wim!
Uiteraard is dit nog maar een begin, want later komt
hier een flink bos waar jullie aan zullen kunnen
meewerken.

We houden jullie op de hoogte via dit tijdschrift,
de website, de Facebookpagina of de e-zine!
Peter

Foto’s: Ludo Bakkovens

Erratum:
in het vorig nummer stond een
blunder op deze pagina: dit is
uiteraard een Turkse tortel.
Onze excuses!
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Fotoclub

Enkele foto’s van onze
nieuwe gebied
Schapenhagen

Foto’s: Peter Geschier
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