
1

natuur.oude spoorweg
Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Oude Spoorweg

Actief in Duffel en Kontich
P602372

België-Belgique
P.B. 2570 Duffel 1

8/4948

V.u.: Dirk Costrop
Waarloossteenweg 10b

2570 Duffel
Augustus - oktober 2016                           Jaargang 19 - nummer 75

Pag. 8-9Pag. 4-5 Pag. 25



2

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: Chantal De Schepper, Dirk Costrop, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Jos Van Reeth, Koen Maes,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers, Sabine Cerstiaens, Wim Annaert

Foto’s/tekeningen van: Chantal De Schepper, Dirk Costrop, Joachim Clauwers, Kristel Fierens, Ludo
Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Sabine Cerstiaens, Stefaan Serlet, Wim Annaert

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 september 2016 naar de redactie op mailadres redactie@natuurpuntoudespoorweg.be

Cover: zomerwandeling waterbekken 1                                                                                    Foto: Peter Geschier

Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.

Belangrijke afdelingsdata in 2016

26 / 08   Nacht van de vleermuis
06 / 09  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
10 / 09  Afdelings-BBQ
13 / 09  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - theorie
25 / 09  Inspirerende herfstwandeling
01 / 10  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie
15 / 10  Cursus “Verhalen en weetjes rond paddenstoelen - excursie
20 / 10  Infosessies over legaten

Noteer: zaterdag 10 september 2016, onze onovertroffen afdelings-BBQ!
Voor alle leden is dit een ideale afsluiter van de zomer. Alle beheerwerken, inventarisaties en
natuurwandelingen komen nu op de tweede plaats voor een gezellig samenzijn in een schitterende omgeving.
De boog kan immers niet altijd gespannen staan…

Waar? Vanaf 17 uur, op het terras van het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 Duffel.

Bijdrage: bedraagt slechts 15 euro/persoon alles inbegrepen, kinderen tot
12 jaar 8 euro, onder 6 jaar gratis.

Zoals steeds vragen we je bestek en borden zelf mee te brengen, hierdoor
moet niemand zich opofferen als afwasser van dienst!

Inschrijven bij Dirk Costrop: 015/31 93 75 of dirk.costrop@telenet.be vóór 31 augustus.

Opgelet: vorig jaar waren we met 65 personen, ongeveer het maximum wat onze tenten aankunnen. Tijdig
inschrijven is dus de boodschap!

Helpende handen zijn welkom: rechtzetten en/of afbreken van de tenten; wie verrast ons met een
onovertroffen drankje of dessert…: geef eveneens een seintje aan Dirk

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 !

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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Beste natuurpunters,

Deze editie staat weer bol van
natuurnieuwtjes en activiteiten in jouw regio
maar ook daarbuiten.
Het laatste weekend van juni vierde
Natuurpunt Nationaal zijn vijftiende
verjaardag. De Vlaamse wildernis werd in de
kijker gezet tijdens expeditietochten per fiets,
te voet of per kano, waarbij 50 teams geld
inzamelden voor een Natuurpunt-project naar
keuze.  Het team 4Kontich koos voor
Natuurpunt Oude Spoorweg. Zij stapten 75 km
van Meerhout naar Mechelen en zamelden
1955,- euro in. Over hun opmerkelijke
avonturen lees je verder in dit nummer.
Wist je trouwens dat Natuurpunt  15 jaar
geleden ontstond uit de fusie van twee
natuurverenigingen:  Natuurreservaten en De
Wielewaal? De eerste was een organisatie die
natuurgebieden aankocht en in beheer nam,
de tweede was –strikt genomen- een
ornithologische vereniging: een vereniging
voor de studie van vogels.  Die twee groeiden
naar elkaar toe en werden Natuurpunt.

Uiteraard komt de “Bos je mee?”-campagne
uitgebreid aan bod. Onze mensen zijn in de
weer met de beleidsmatige aspecten van de
natuuruitbreiding, met informatie en
communicatie maar zeker ook met de
fondsenwerving. Ook de Bosbiekes springen
op de kar en ondersteunen de afdeling op hun
creatieve manier.  Maak kennis met de unieke
Bosbiekes-werking en hun magnetenproject
in het bijzonder.
Naast beleid en beheeractiviteiten in onze
natuurgebieden kan je in onze afdeling altijd
veel bijleren. Hoe we de vogelcursus
“Vogelgeluiden in riet en ruigten” hebben
afgerond met twee voltreffers van excursies
kan je verderop vernemen. Voor volgend jaar

plannen we een cursus roofvogels in. Volg
hiervoor onze aankondigingen in het
herfstnummer.
Heel binnenkort gaan we weer speuren naar
vleermuizen (zie de aankondiging) en in
september  en oktober staan nog leuke
weetjes en verhalen over paddenstoelen op
het programma. Vergeet niet in te schrijven!
Verder kan je in dit nummer kennismaken met
kerkuilen en wilde bijen.

Na al dat harde en ambitieuze werk maken wij
ook graag tijd voor ontspannen genieten van
de natuur tijdens wandelingen in onze nabije
gebieden. Zo wandelden we langs een stukje
GR-route Amsterdam-Parijs waar de Oude
Spoorwegberm deel van uitmaakt. Dit traject
werd onlangs feestelijk ingewandeld. Ook de
seizoenswandeling biedt inspiratie om te
profiteren van de rust in de natuur.

We kijken er naar uit je weldra te mogen
verwelkomen op één van onze activiteiten!

Jos

Voorwoord

Foto:Sabine Cerstiaens

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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“Bosbiekes pimpen de Natuurpunt-activiteiten”, zoals Kristel het mooi omschrijft “ze komen samen om te
bekijken hoe ze Natuurpunt nog méér in de kijker kunnen zetten”. Aan het woord: vier van de ruim dertien
actieve Bosbiekes.

Hoe en wanneer is het begonnen?

Interview

De enige echte Bosbiekes : een interview.

Marleen: “Op een verjaardagsevent van Natuurpunt Nationaal, eind 2011, maakten we kennis met
‘De Madammen’. Een team van drie vrouwen binnen Natuurpunt Hasselt/Zonhoven
die de afdeling wilden ondersteunen op het vlak van promotie en communicatie
naar het grote publiek toe. Ze legden bovendien sterk de nadruk op zich amuseren.
Lutgarde en ik waren meteen verkocht. Er komt bij bestuursactiviteiten immers
behoorlijk veel zware kost op je bord zoals beleids- en beheerthema’s.
Onderwerpen die niet zo toegankelijk zijn om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Op een daaropvolgende bestuursvergadering werd dit voorstel gelanceerd en
Johan Giglot voelde zich meteen aangesproken om dit initiatief te trekken. Omdat
we al wat dames hadden warm gekregen om zich aan te sluiten en we nog een
passende naam moesten bedenken waren we de eerste meeting gestart als “De
Madammen”. Maar via een brainstorming kwamen we al vrij snel tot de “Bosbiekes”.

Kristel: “Op marktjes staan we paraat met een rad om aan te draaien of tegenwoordig met een
visspel, zo trekken we de kinderen aan en kunnen we de ouders laten kennismaken

met Natuurpunt. Wij zorgen ook dikwijls voor drank en hapjes op een activiteit en
we knutselen allerlei spulletjes die we verkopen op de stand ten voordele van
Natuurpunt.”

Welke activiteiten doen jullie zo al?

Eef: “Inderdaad, we proberen verschillende activiteiten van Natuurpunt op te
leuken met decoraties, spelletjes of gerechtjes. Zo zamelen we ook geld in. Als je
niet kan meedoen met de beheerwerken (wegens te zwaar, ... ) lever je zo toch
ook een erg nuttige bijdrage.”

Marleen: “Intussen is ook duidelijk geworden dat we eenieders sterkte en voorkeur graag in de verf
zetten. Zo hebben we knutselbieke Kristel, culinair bieke Hedwig, bakbieke Eef, serveerbieke Paula
enzovoort. Ons credo is: iedereen draagt bij wat zij kan en wat zij leuk vindt en voelt zich nooit verplicht.
En aangezien de Bosbiekes ondersteunende bijdragen leveren aan de werking van de afdeling, neem
ikzelf de rol op van verbindingspersoon en stem ik de activiteiten op elkaar af.”
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Interview

Voorwaar een mooi initiatief.
Bedankt Bosbiekes en mogen jullie nog lang en gelukkig verder zoemen!

Rebecca Pers

Waarom werden jullie Bosbieke?

Kristel: “Ik ben Bosbieke geworden omdat het me wel leuk leek om ongedwongen dingen samen te doen
want het is geen verplichting, als je eens geen tijd of zin hebt  om mee te doen is dat geen probleem, dat
maakt het juist zo interessant. En als we er allemaal zijn is het een leuke korf met zalig gezoem.”

Eef: Voor mij geldt hetzelfde: er is altijd ambiance en gezelligheid!

Sabine: “In het najaar van 2015 ging ik op zoek naar vernieuwing in mijn leven. Uiteindelijk adviseerde
Bosbieke Evelyne mij om met 'de Bosbiekes' contact op te nemen. Tijdens een eerste vergadering
voelde ik mij direct helemaal thuis. Doorheen gesprekken en gedachten was ik er
mij van bewust geworden dat ecologie en natuur mij heel nauw aan het hart
liggen. Bovendien wilde ik mij graag engageren in een groep, in de buurt en
tussen mensen met eenzelfde gedachtengoed. Een perfecte match met de
Bosbiekes-werking.
Samen in de promotiestand staan op de marktjes, samen drankjes tappen en hapjes
maken op evenementen, het is helemaal mijn ding. ”

Foto: Peter Geschier
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De eerste vogelexcursie van de cursus die probeerde het geheim van riet-en struweelvogels te onthullen,
vond plaats op 24 april. Locatie van afspraak: de parking van De Mol in Lier, even na een kletterende plensbui.
Maar de regen, die zich verder op de tocht in de Nete-vallei richting Anderstad opvallend koest hield, kon de
pret niet bederven. De eerste leden van de doelgroep lieten snel van zich horen. Een voorzichtige heggemus
aan de tuintjes of zwartkop in het parkgedeelte testte alvast de theorie aan de praktijk. Wanneer merel,
zanglijster en roodborst daar nog eens doorheen begonnen zingen, werd het al iets moeilijker.
Aan de “visdievenplas” werd het gehoor getest met het korte gehik van de rietgors en het gekras van de
rietzanger. De echte weelde was echter voor Anderstad
zelf, waar kleine karekiet en rietzanger mooi hun
verschillen in zang lieten horen. Ook de rietgors deed
weer mee. In de berm kwam de “whitethroat” (wie wil
nu een saaie naam als “grasmus” dragen?) zingen met
zijn als een parachute neerdalende zang
Maar niet enkel de oren deden mee! Wie zag de flits van
de voorbijvliegende ijsvogel? Man en vrouw koekoek die
lange tijd achter elkaar gingen of de overtrekkende
purperreiger, 2 zeldzame gasten die het enthousiasme
aanwakkerden, kreeg gelukkig iedereen te zien. En zo
werd het lijstje nog wat langer. Een heldere zang uit de
struiken? Blauwborst!
Opdracht voor de deelnemers: bovenstaande zangvogels even opnieuw opzoeken. Zeker weten dat ze bij
volgende trip naar het Groot Rietveld nog van pas zullen komen!

Johan G.

Zaterdagochtend 28 mei 7u, Kwarikweg, Kallo: het Groot rietveld. Al van op de straat kon de explosieve zang
van de Cetti’s zanger gehoord worden: “cettia cettitittiti”. Wat verder baltste een blauwborst en kwaakten
enkele kikkers. Aan de hand van ezelsbruggetjes en vergelijkend materiaal op de smartphone werd het verschil

uitgelegd tussen de verschillende contactroepjes,
alarmsignalen, zangstrofen, enz. De ene al melodieuzer
dan de andere (bv. nachtegaal), de ene al wat moeilijker
dan de andere en niet enkel zangvogels kwamen aan bod,
maar ook eenden, fazanten, e.d.
De gemakkelijkste waren natuurlijk diegene die hun eigen
naam riepen: de koekoek en tjiftjaf. De zang van de rietgors
was ook nog vrij eenvoudig, maar het verschil tussen de
bosrietzanger en spotvogel was dat minder.
Qua geheugensteuntjes of omschrijvingen van de auditieve
waarnemingen werd de fantasie de vrije loop gelaten: van
de krijsende waterral, over de hinnikende dodaars, tot de
fitis met de platte batterij.

Ook het oog wil wat en daarvoor werden we getrakteerd op bruine kiekendieven, visdieven, een hele familie
baardmannetjes én verschillende woudaapjes!
Zeker een plek om nog eens terug te gaan en een belevenis in elk seizoen!

Koen

Educatie

Excursies cursus Vogels in Riet en ruigte

Purperreiger                                                Foto: Stefaan Serlet

Woudaap (m)                                                  Foto: Stefaan Serlet
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BEELD IN ZWART EN WIT

Knoopkruid op water-link bekken 1                                                                       Foto: Peter Geschier
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Na de hoogst succesvolle heraanplant van het Langbos in 2013 maakt Natuurpunt Oude Spoorweg zich op
voor een nieuwe, nog grootsere bosaanplantcampagne in 2016! Immers met de aankoop van liefst 5 ha
KMO-gebied langsheen de Pauwhoevestraat hebben we een start genomen met het opstellen van een visie-
en inrichtingsplan van het nieuwe natuurgebied ‘Schapenhagen’. Met de uitvoering zijn we ook niet bij de
pakken blijven zitten. Dit najaar reeds wordt de eerste grote aanzet gegeven door hier het bosareaal op het
grondgebied Kontich-Waarloos met liefst 2 ha uit te breiden. Hierdoor herstellen we een deel van een verloren
gegaan Ferraris-bosareaal.

Noteer alvast zondag 27
november 2016, want dat wordt
de dag dat we circa 5.000
boompjes en struiken een
nieuwe toekomst geven! We
hebben trouwens nog een
verrassing: deze bosaanplant
wordt één van de twee grote
‘Bos voor Iedereen’-acties van
Natuurpunt in Vlaanderen (de
andere gaat door in Zottegem).
Dat wil zeggen dat we logistieke
en publicitaire ondersteuning
zullen krijgen op Vlaams niveau
en daarvan moeten we
profiteren om voldoende
middelen binnen te krijgen om
dit allemaal te financieren. Immers, in tegenstelling tot het Langbos, waar we een gebruiksovereenkomst
hebben met de eigenaar en enkel plantgoed moesten aankopen, moeten we ook hier de financiering van de
gronden rond krijgen. Hiervoor hebben we meer dan ooit jullie steun nodig! De speerpuntcampagne is heel
eenvoudig: met elke gift van 10€ sponsor je symbolisch niet alleen de aankoop van 1 boom of struik maar ook
de 2 m² die nodig is voor de aanplant. Als we alle bomen en struiken verkocht krijgen levert dit 50.000€ op:
een ambitieus streefdoel! Je kunt uiteraard meer dan 10€ (en dus meerdere bomen/struiken) sponsoren en
vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest (waardoor je bijna de helft terug krijgt via de personenbelasting).

Natuurpunt steunt het Alzheimeronderzoek!

Maar Natuurpunt Oude Spoorweg doet meer! Voor elke 10€ sponsorgift voor onze “Bos je mee?”-actie, schenkt
onze afdeling 2€ (20%) aan de Stichting Alzheimer Onderzoek (www.SAO.be). Er zijn verschillende redenen
waarom we dit doen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie in onze
maatschappij en de kans is heel groot dat zowat iedere familie op een gegeven moment met deze ziekte gaat
geconfronteerd worden. Een oplossing is er nog niet maar door het fundamenteel onderzoek te steunen
creëren we wel hoop. Vlaanderen is toonaangevend in Alzheimeronderzoek, en één van onze bestuursleden,
Wim Annaert, is daarmee recent nog in het nieuws gekomen met een nieuwe doorbraak in het begrijpen van
deze ziekte. Echter, een tekort aan onderzoeksgelden is één van de belangrijkste redenen dat therapieën
uitblijven. Een vergelijking om dit duidelijk te maken. HIV is zowat een halt toegeroepen dankzij de gigantische
financiële injectie in de onderzoekswereld. Voor elke 10€ die naar kankeronderzoek gaat, wordt slechts 1€
besteed aan dementie, nochtans neemt het aantal gevallen toe en is de sociale en economische last immens.
De Stichting Kom op Tegen Kanker haalde in 2015 dankzij talloze acties en crowdfunding liefst 38 M€ op, de
zustervereniging Stichting Alzheimeronderzoek 1,2 M€! Het resultaat is ook duidelijk: dankzij fundamenteel
onderzoek is kanker in heel wat gevallen geneesbaar of geëvolueerd van een fatale naar een chronische ziekte.
In het Alzheimer-onderzoek moet een gelijkaardige beweging ingezet worden om via allerlei acties te lande

Beleid

Schapenhagen 2016: samen voor meer Bos in Kontich-Waarloos!

Foto: Peter Geschier
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meer financiële middelen te vinden om dementie
te bestrijden. Want enkel onderzoek geeft hoop!

Met deze bosaanplant wil onze afdeling een
duidelijk signaal geven en anderen stimuleren
voor meer soortgelijke acties. Ook Natuurpunt
gaat in 2016 zelf die richting uit met het thema
‘Natuur & Welzijn’, waarin we meer dan ooit
willen duidelijk maken dat een algemeen gezonde
leefomgeving met voldoende natuur en vooral bos
op wandelafstand zo immens belangrijk is voor
ieder van ons, ook al beseffen we dit niet altijd.

Een eerste Geboorteboomgaard?

In dit algemene kader van Natuur &
Welzijn lanceert onze afdeling een
tweede sponsorcampagne: in dit 5
ha groot Schapenhagen voorzien we
ruimte voor een nieuwe
hoogstamboomgaard, maar geen
gewone. Dit wordt namelijk de
eerste ‘Geboorteboomgaard’ in de
gemeente. We richten ons hierbij
dan ook op onze jonge en nieuwe
gezinnen om voor hun boreling een
hoogstamfruitboom te sponsoren
met een gift van 100€ (ook hier
krijgt u een fiscaal attest): het kan
een origineel idee zijn naast de
gekende geboortelijst of
pamperrekening.

Met deze geboorteboomgaard symboliseren we de wens dat elk kind moet
kunnen opgroeien in een gezonde, groene en kindvriendelijke gemeente!

Het bestuur van Natuurpunt Oude Spoorweg

Beleid

Storten mag op BE56 2930 2120 7588

Vanaf 10€/boom/2 m²: met vermelding 'project 3703 Oude Spoorweg-Schapenhagen'

100€/hoogstamfruitboom: met vermelding ‘project 3703 Oude Spoorweg-Schapenhagen-fruitboom'

In beide gevallen krijgt u vanaf 40€ een fiscaal attest!

Foto: Peter Geschier
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Een nieuw record!  Nooit eerder viel er in de eerste helft van een jaar zoveel neerslag als in 2016!  Ongeveer
608 mm!  Dit record bracht heel wat wateroverlast mee:  overstromingen, ondergelopen kelders, verzopen
akkers en weiden, en heel wat economische schade.

Midden januari ontsnapten ook Duffel en
Kontich niet aan het wassende water.
Onder de spoorwegbrug op de
Hondiuslaan in Duffel stond tot 70 cm
water. In Kontich overstroomde de
Mandoerse Beek aan de Pierstraat en de
Keizershoek. Op sommige plaatsen op de
fiets-o-strade stond tot 30 cm water. Her
en der werden straten tijdelijk afgesloten.

De afvloeiing van water loopt dikwijls
verkeerd, met overstromingen tot
gevolg. Enkele voorbeelden van
probleemsituaties:

1.-- Op een deel van haar traject loopt
een waterloop snel af, maar verder gaat het trager en hoopt de watermassa zich op aan het trage trajectdeel.

2.-- Een waterloop raakt verstopt door slib, vuil of woekerende waterplanten.

3.-- Een waterloop ontvangt extra water als afvloeiing van bebouwde percelen.

Het eerste geval heeft dikwijls te maken
met het rechttrekken van de waterloop.
Aan dit probleem valt te verhelpen door
terug bochten (“meanders”) in de
waterloop te leggen en / of poelen en
bekkens (“retentiebekkens”) uit te
graven om de waterstroom af te remmen
en tijdelijk op te houden.
Een voorbeeld hiervan vindt men in
Waarloos, langs de Hessepoelbeek. In het
Hessepoelbos werden meanders in de
waterloop aangebracht, en verder, in het
Hulstmansbos, kwamen er meanders en
een brede poel, de zogenaamde “Cobra”.
Deze Cobra kan tot 30.000 m² water
bergen.

Het tweede probleem is op te lossen door regelmatig onderhoud van de waterlopen:  slib- en vuilruiming en
verwijdering van invasieve planten (exoten). Die exoten werden door onvoorzichtige aquariumhouders in
onze beken gedumpt, en kennen daar nu een explosieve groei.

Tussendoor

Natuur(punt) helpt wateroverlast te vermijden!

Fiets-o-strade Kontich                                                             foto: Wim Annaert

Langbos / Babbelse plassen                                                        foto: Wim Annaert
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Voor het derde probleemgeval gaan we even terug naar ons afdelingstijdschrift nr 70 (mei-juli 2015). Daarin
schreven we dat er per kalenderdag 6 ha open ruimte verdwijnt in Vlaanderen. Voor wie twijfelt aan dit cijfer:
in een brochure van de Studiedienst van de Vlaamse Regering uit 2014 is sprake van een verlies van 290 km²
(= 29.000 ha) aan open ruimte tussen 2000 en 2011. Dat betekent dat per jaar 2.636 ha bebouwd wordt, of 7,2
ha per kalenderdag...

Naar verluid heeft Vlaanderen, na Monaco en Vaticaanstad, de grootste verharde oppervlakte per vierkante
meter ter wereld!
De neerslag die op de bebouwde percelen en wegen valt, stroomt weg langs riolen en grachten. Als de
afvoercapaciteit daarvan overschreden wordt, is wateroverlast het gevolg.

Onze vereniging speelt een belangrijke
rol in de bestrijding van wateroverlast.
Enkele voorbeelden:
In diverse gebieden werken Natuurpunt
en de Provincie Antwerpen samen aan
het onderhoud en het in stand houden
van beken en retentiebekkens. Het
retentiebekken “De Babbelse Plassen”
(oppervlakte:  3,5 ha) in Kontich-Kazerne
behoort aan de Provincie, maar wordt
door onze Natuurpunt-afdeling mee
onderhouden. In Duffel helpen we met
het onderhoud van het retentiebekken
aan de monding van de Goorbosbeek.

We laten ook toe dat de Provincie
meanders en retentiebekkens op onze eigen gronden aanlegt. Daarvan is de Cobra een voorbeeld. En ook in
onze nieuwe gebieden, Schapenhagen en Pluysegembos, zullen waterbufferende maatregelen uitgewerkt
worden.

We onderhouden bovendien de beken en waterpartijen in de gebieden die we beheren. Zo hebben we werken
uitgevoerd op de Goorbosbeek in het Goorbos in Duffel, en ruimen we regelmatig de poelen op de Oude
Spoorwegberm. Onze afdeling bestrijdt ook hinderlijke en ongewenste exoten.

Door de aanplant van bomen, struiken en bossen helpen we wateroverlast te beperken. Onze
bosaanplantingen in het Hulstmansbos, het Langbos en andere gebieden, dragen bij tot de beperking van
wateroverlast. En weldra komt er weer nieuw bos in Kontich met onze actie “Bos Je Mee?”.

Kortom, Natuurpunt is een waardevolle schakel in de bestrijding van wateroverlast in Vlaanderen. De
maatschappelijke kost die daardoor uitgespaard wordt, mag deels op het conto van onze vereniging
geschreven worden.
Daarom rekenen we op de steun van overheden en publiek!

Die steun kan via een financiële bijdrage, maar ook door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken
en mee te helpen bij de beheerwerken in onze natuurgebieden.

Jos

Tussendoor

Retentiebekken Goorbosbeek                                             foto: Ludo Bakkovens
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Op zoek naar zonnekracht

Na de natste en somberste maand juni ooit ligt de natuur er nat en zompig bij. Ook de bermen van het
waterbekken ogen op het eerste zicht niet zo kleurrijk als anders. Maar we laten ons niet van de wijs brengen.
Iets dichterbij ontdekken we niettemin een variatie aan bloeiende zomerplanten die met hun geuren en kleuren
een verscheidenheid aan insecten lokken: bijen, vlinders, hommels,
juffers, torretjes en nog vele andere beestjes verzamelen naarstig nectar
en bevruchten de bloemen.  Bloemen waarin de zonnekracht al is
opgeslagen. Oude culturen leren ons dat de zon, die rond Midzomer op
zijn hoogste punt staat, geneeskrachtige kruiden hun meeste magische
eigenschappen geeft. We besluiten daarom net als toen een kruidenwis
samen te stellen die ons zal helpen onze zomerwensen waar te maken.

De magische kruidenwis

Gewapend met een afbeelding van een 9-tal magische kruiden speuren
we tussen het talrijke knoopkruid en brunel en vele andere
zomerbloemen naar de kruiden die in vroegere tijden dienden voor de

samenstelling van een
kruidenwis. Zo’n kruidenwis
moest huis, stal, veld en mens
beschermen tegen tal van
tegenslagen en werd
gedroogd of verbrand. Het
zonnekruid bij uitstek is het
Sint-Janskruid met zijn
bloeitijd rond de zonnewende maar ook door zijn geelgouden kleur
en zijn vorm. De bermen leken er vol van te staan, maar we kwamen
bedrogen uit. De erg gelijkende gele bloemen bleken Kantig
hertshooi te zijn. Volgens een kenner in ons gezelschap, zelfs “Frans
hertshooi”. Omdat zo’n kruidenwis minimaal 7 kruiden moest
bevatten zochten we dus naarstig verder en vonden margriet, echte
valeriaan, wilde marjolein, duizendblad, koninginnekruid, toorts,
gewone agrimonie, een vliertak en tot slot zomerfijnstraal. Deze
laatste was nog niet gekend door Kelten of Germanen omdat de
fijnstraal pas in de 17de eeuw vanuit Amerika bij ons werd ingevoerd.
Maar omdat de Indianen dit kruid ook reeds gebruikten om zijn
geneeskrachtige eigenschappen en het zo’n mooie, zonnige naam
en vorm heeft, hebben we dit graag aan onze tuil toegevoegd.

Het spreekt voor zich dat we voor onze wis geen zeldzame, beschermde of schaarse bloemen hebben geplukt!

Wat betekent zomer in ons leven?

Waar de lente staat voor groei en ontwikkeling, staat zomer voor bloei. Dit geldt ook voor de menselijke wensen,
plannen en projecten.  Waar deze in de lente-fase veel energie nodig hebben om vorm te krijgen, komt in de
zomer de bloeifase. Een periode van genieten: vakantie nemen, genieten van de zon en buiten zijn, buiten
spelen, tuinfeesten en barbecues organiseren. Net zoals een bloem mooi en aantrekkelijk zijn!

Zomerwandeling Waterlink Bekken 1 op 3 juli 2016
31 volwassenen en kinderen wandelen de zomer tegemoet

Wandelingen die inspireren

Vierbandsmalbok op knoopkruid

Enthousiaste jeugd …

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

Oase van rust en verkwikkende stilte

Omdat ons wandelgebied normaal niet toegankelijk is voor het
publiek, is het een oase van rust. We nemen de tijd om gedurende
een minuut de stilte in onszelf op te zoeken. Net als de zon en de
blauwe lucht altijd aanwezig zijn, ondanks wolken en nattigheid,
zo is er in onszelf altijd stilte aanwezig. Opdringerige gedachten
of gevoelens en lichamelijke spanningen of pijn krijgen even geen
aandacht.  In die stilte ben je in harmonie met jezelf en met je
omgeving. Het is een plek waar je gelukkig bent. Die stilte kan je
altijd opzoeken. Eén van de meest aangewezen plekken om die
stilte in jezelf op te zoeken is in de natuur. Een bijkomend
interessant gegeven van de stilte ontdekte de Nederlandse
wetenschapper, Bessel van der Kolk. Hij toonde aan dat stilte de
aangroei van cellen en verbindingen in je brein mogelijk maakt.

We vieren de zomer

Rond de kruidenwis, het bundeltje magische zonnekracht, doet
ieder van ons een zomerwens en sluiten we de wandeling in een
lekker zonnetje af, al keuvelend en ontspannen met
vlierbloesemdrank en zonnekoekjes !

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

Zwarte toorts

Foto’s : Peter Geschier

mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
www.natuurgewijs.be


14

Na een alarmbericht van Frank, een buur ter plaatse, spoedde Johan zich naar Kontich, waar hij net op tijd
kwam om te beletten dat een poel werd dichtgegooid. Bij controle bleek na enkele scheppen dat deze poel
midden in een verkaveling bomvol larven zat. Hij verkreeg dat er tot na het weekend niet verder zou worden
gewerkt.
In de loop van dat weekend werd, in enkele operaties,
een indrukwekkend aantal dieren gered: duizenden
salamanderlarven, honderden dikkoppen groene kikker,
tientallen libellenlarven, 5 groene kikkers, 4 kleine
watersalamanders, 1 vinpootsalamander, 1 meerkikker.
Deze zijn vrijwel allemaal in een oude wasteil naar het
nabijgelegen natuurreservaat Oude Spoorweg gebracht.
Dit voorval toont aan dat soortbescherming helaas vooral
op papier bestaat en dat de vernietiging van prachtige
natuurpareltjes gewoon doorgaat.  Mocht men er alleen
al aan denken vijvers in het najaar te dempen, er zouden
al heel wat ‘levens’ gered worden…

Dankzij een alerte natuurvriend en de welhaast fanatieke inzet van onze amfibieënspecialist Johan kon het
ergste hier worden voorkomen.

Peter

Afdelingswerking

Ultieme amfibische reddingsactie in Kontich.

Foto: Peter Geschier

Magneten voor natuur

In het voorjaar van 2016 startten de Bosbiekes een nieuw project op: 1000 magneten met dieren en bloemen maken
om te verkopen ten voordele van de aankoop van de nieuw aangekochte
gronden in Kontich. Het idee kwam van nieuw Bosbieke Sabine, de stimulans
van onze voorzitter Dirk,  het resultaat  werd een groepswerk. Bijna alle
Bosbiekes werkten minstens één avond of namiddag mee en brachten nieuwe
originele  ideeën aan. Zo hebben we nu  een verzameling magneten met
pinguïns van Hedwig, bloemen van Jeanne, poezen, egels, uilen van Kristel,
schaapjes van Eef, paarden en ook ‘bosmonsters’.  Bosbieke Ingrid kwam op
het idee om vogels af te printen, gefotografeerd door haar man Luc. Onze
verzameling werd op die manier aangevuld met unieke zelfgemaakte beelden.
Er zijn echte pareltjes bij!
Er werden ook magneten gemaakt in het kader van de ‘ik bos mee’-actie. Door
het gebruik van een contramagneet, kan elk exemplaar ook als button
gedragen worden. De magneten worden verkocht bij verschillende
gelegenheden: op één maand tijd gingen al 250 exemplaren de deur uit op
onze promotiestanden of evenementen, maar ook scholen, een zusterafdeling
van Natuurpunt, collega’s, familie, vrienden, hadden interesse.

De volgende gelegenheid waarop ons werk kan bewonderd (en gekocht) worden is de boerenmarkt in Waarloos. We
hopen binnenkort een volgende reeks van 1000 magneten te kunnen maken. Misschien kunnen we dan ook op bestelling
werken: een foto van een kleinkind, jouw totem in de Scouts, jouw huisdier, een specifieke vogel,…

Zoek je een origineel cadeau, wil je de aankoop van de nieuwe gronden steunen door een magneet te kopen, of wil je
zelf magneten doorverkopen en eens individueel komen kijken? Laat het ons weten op
bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be

Kostprijs: een grote magneet 3 euro, een kleine 2 euro. Twee grote of 3 kleine voor 5 euro.
Steunmagneet ‘IK BOS MEE’ 5 euro.

Contramagneet 1 euro.

Sabine

Foto’s: Sabine
Cerstiaens
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Activiteitenkalender

zaterdag 6 augustus Wandeling
Vlinders, libellen en andere

insecten in de Oude
Spoorwegberm

Afspraak: 14u aan de kerk van Waarloos

Einde omstreeks 16u30
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

vrijdag 26 augustus Nacht van de vleermuis

Eerst toelichting en daarna:
 op pad!

Afspraak: 20u  in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT)
Einde omstreeks 23u
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08

zondag 28 augustus
Promotiestand op de

Boerenmarkt te Waarloos

Afspraak: 10u in de Ferd. Maesstraat te
Waarloos
Einde omstreeks 15u
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08

zondag 4 september

Beheerwerken in natuurgebied
Langbos & Babbelse Plassen:

aanleggen vlonderpad

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het
natuurgebied op de hoek Langbosweg -
Boskapelweg te Kontich
Einde omstreeks 16u
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd. Laarzen of stevig schoeisel zijn nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13

dinsdag 6 september Cursus: Weetjes en verhalen
over paddenstoelen

(instapcursus waarbij determineren
NIET de hoofdmoot vormt)

1e theorieles

Afspraak: 19u30 in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT)
Einde omstreeks 22u30
Lesgever: Hans Vermeulen
Inschrijven: zie aankondiging pagina 16
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag 10 september

Afdelingsfeest: BBBQ

Afspraak: 17u aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT)
Einde omstreeks  ???
Inschrijven: zie aankondiging pagina 2
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

dinsdag  13 september Cursus: Weetjes en verhalen
over paddenstoelen

2e theorieles

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

zaterdag 17 en zondag
18 september

Maaibeheer in natuurgebied de
Oude Spoorwegberm

Afspraak: 9u30 aan ingang natuurgebied
zaterdag: Notmeir in Duffel; zondag: Oude
Waarloossteenweg Kontich/Waarloos
Einde omstreeks 16u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan
altijd. Laarzen of stevig schoeisel zijn nuttig.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22  of Wim
Annaert, 0473/67 13 56

zaterdag  24 september
Beheer in natuurgebied de
Mosterdpot:  maaibeheer

Adderwortelveld

Afspraak: 9u30 aan de werkplek, Mechelse-
baan 96 te Duffel. Einde omstreeks 13u
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal
nuttig.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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Activiteitenkalender

zondag  25 september
Inspirerende herfstwandeling

in Blaasveldbroek

Afspraak: 14u  op parking Broekstraat Blaasveld.
Voor wie wil carpoolen: 13u30 op P&R E19 Rumst.

Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag  1 oktober Cursus: Weetjes en verhalen
over paddenstoelen

1e praktijkwandeling

Afspraak: 14u00 in het Mosterdpotje
Einde rond 17u00

Lesgever: Hans Vermeulen
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag  1 en zondag
2 oktober

Maaibeheer in natuurgebied
de Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9u30 a/d ingang van het natuurgebied
in de 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

zondag 9 oktober
Waterbeheer in natuurgebied
Langbos & Babbelse Plassen:
wilgopslag terugdringen in de

retentiezone

Afspraak: 9u30 a/d ingang van het natuurgebied
op de hoek Langbosweg - Boskapelweg te Kontich
Einde omstreeks 16u
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Laarzen en/of stevig schoeisel is meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

zondag 9 oktober Vogels ringen: boeiend en
leerrijk!

Voor het welzijn van de vogels is
het aantal deelnemers beperkt,
dus inschrijven verplicht: max.

25 deelnemers

Afspraak: 8u Waarloos, exacte plaats wordt
meegedeeld aan wie ingeschreven is.
Einde omstreeks 11u
Beëdigd ringer: Koen Maes
Opgelet: bij slecht weer wordt de activiteit afgelast.
Inschrijven bij: Dirk Costrop 0476/66 08 28
dirk.costrop@telenet.be

zaterdag 15 oktober Cursus: Weetjes en verhalen
over paddenstoelen

2e praktijkwandeling
in het Babbelkroonbos

Afspraak: 14u aan de parking begraafplaats,
Bouwenstraat te Lint
Einde omstreeks 17u
Lesgever: Hans Vermeulen
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Zaterdag 15 en
zondag 16 oktober

Maaibeheer in natuurgebied
de Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9u30 a/d ingang van het natuurgebied,
in de 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

donderdag 20 oktober

Infosessies over legaten

Afspraak: 15u in het vertelzaaltje, bibliotheek
Duffel O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel. Einde
omstreeks 16u30. Een tweede sessie vanaf 19u
tot omstreeks 20u30
Contact: Joost Verbeke 015/297249 - 0477/204727

zaterdag 22 oktober

Maaibeheer in natuurgebied
Goorbosbeekvallei

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het bos links van
de serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei van aan
spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel)
Einde omstreeks 16u
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd. (Bij
twijfel: Peter bellen)
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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www.kerkuilenwerkgroep.be
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Sinds enkele jaren broeden er weer kerkuilen in Waarloos en niet alleen op de kerkzolder, waar in de nestkast
dit voorjaar 3 jongen aanwezig waren. Vorige jaren was er ook een broedplaats in de Zwarthoutstraat en voor
het tweede jaar op rij werden in de Groenenhoek telkens 4 jongen geboren.
Kerkuilen zijn van oorsprong rotsbewoners, maar broeden sinds de Middeleeuwen in kerktorens. Daar danken
ze hun naam aan. Ook oude klassieke boerenschuren zijn in trek, in Engeland heten ze daarom 'barn owl'.
De nestkasten in Waarloos werden geplaatst
door vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek.
Sinds 1993 zijn zij verantwoordelijk voor het
kerkuilproject in de Rupelstreek, Klein-Brabant,
Willebroek en enkele gemeenten in de Zuid-
Antwerpse regio, waaronder ook Kontich en
Waarloos.
En zo werden begin juni de jongen in de
Groenenhoek geringd, waar een gezelschap
geïnteresseerden voor dit unieke moment klaar
stond met fototoestellen en verrekijkers in de
aanslag.  Enkele kinderen mochten voor één
keer later naar bed.
Erik De Keersmaecker, voorzitter van
Natuurpunt Rupelstreek en regionaal
coördinator van de Vlaamse Kerkuilenwerkgroep, gaf uitgebreid informatie over het kerkuilenleven.

De kerkuil verzamelt geen takken voor de bouw
van een nest, mevrouw kerkuil legt haar eieren
in een kuiltje van platgetrapte uilenballen. De
eieren worden gelegd met tussenpauzes van een
aantal dagen of zelfs weken. Het oudste en
grootste jong krijgt zo meer zekerheid over
voldoende voedsel dan het jongste, dat bij een
gebrek aan muizen soms het leven moet laten.
Een uilengezin verorbert per week zo'n 200
spits-, bos- of woelmuizen.
Het nestkastenproject van de Kerkuilwerkgroep
(gestart begin jaren '90) is een succesverhaal,
dankzij het aanbieden van nestkasten op
geschikte locaties. Het aantal broedpaartjes in
Vlaanderen wordt momenteel  geschat op
ongeveer 1000 paartjes waar dit aantal eind

zestiger jaren van vorige eeuw was gedaald tot een 100-tal paartjes..
Maar het houdt ook een grote verantwoordelijkheid in voor de honderden kerkuilmannen- en vrouwen die
nestkasten plaatsen en controleren. Om de 3 jaar moet een door de kerkuil bewoonde nestkast immers
uitgekuist worden omdat de uilenballen er zich in opstapelen.
Wij hopen alvast dat we volgend jaar opnieuw jongen van deze fascinerende vogel mogen verwelkomen in
de Groenenhoek in Waarloos.
Meer info over de kerkuilen vind je op www.kerkuilenwerkgroep.be

Sabine

Studie

Kerkuilen in Waarloos

Foto’s: Sabine Cerstiaens

Foto’s: Sabine Cerstiaens

www.kerkuilenwerkgroep.be
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Studie

Op een kille, mistige zaterdag kwamen uiteindelijk
slechts vier natuurgenieters opdagen om op zoek te
gaan naar bestuivers in en rond het waterbekken
AWW1, één van de waterbekkens die het drinkwater
produceren voor Antwerpen. Een vriendelijke
natuurpunter kwam de poort voor ons openen en we
gingen een speciale wereld tegemoet.

Omdat dit gebied normaal niet toegankelijk is, was het
extra boeiend om na te gaan welke bestuivers er zoal
rondvlogen. Nu was het wel niet de meest zonnige dag,
maar we vonden toch nog heel wat soorten waaronder
opvallend veel vuurvlinders en kevers.

Dan maar extra zoeken naar bijen: die lagen in
bloempjes te slapen of te rusten op een blaadje om op
te warmen. Met te koude wind kunnen ze immers
amper vliegen, in tegenstelling tot hommels (ook wilde
bijen), die door het snel bewegen van hun vleugels zelf
hun temperatuur kunnen verhogen. Vier
hommelsoorten kwamen we geregeld tegen,
dwarrelend van bloem naar bloem: de Akker-, de
Steen-, de Weide- en de Aard-of Veldhommel.

Ook bijzondere plantjes en de ereprijs werd
afgespeurd op zoek naar de ereprijszandbij, maar
daar was het net ietjes te koud voor. Een groefbij
kon niet tijdig wegvliegen met deze kou en werd
verorberd door een spin (foto links).

We hadden toch veel plezier met ons vieren: zelfs
de vele dikkoppen in de vijver werden bewonderd.
Nadien vonden we ook nog maskerbijen en
metselbijen aan de ingang van het gebied.

Al bij al een leuke excursie: met zestien soorten bijen en
een vijftal wespen was dit niet zo slecht.

Met dank aan Kristel, Dirk, Marita, Hans en Peter.

Nog een weetje: de AWW heet nu water-link.

Chantal Deschepper

Wilde bijeninventarisatie van bekken AWW1

Foto’s: Chantal Deschepper
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Middelste percelen van Babbelbeekse Beemden definitief veilig gesteld door aankoop.

Al sinds 1991 wordt er gewerkt aan de uitbouw van de Babbelbeekse Beemden. In 1991 diepten Steven Dockx
en zijn vriend Stijn Vercammen  de sloot achter zijn woonwijk de Beunt uit. Zelf kwam ik ook al wel eens
meehelpen en zo heeft de jeugd van toen de grondvesten gelegd voor de Babbelbeekse Beemden van nu.
Steven slaagde erin toelating te krijgen van de 2 eigenaars en plantte in de buurt ook veel kleine
landschapselementen. De toenmalige Wielewaal beheerde 2 van de 4 percelen officieel, de andere 2 bij
mondelinge toelating. Met de fusie kwamen de percelen in beheer van onze afdeling en was ikzelf enkele
jaren conservator samen met Carl om de samenwerking met de buurafdeling De Wielewaal te behouden.
Toen Carl verhuisde nam Ingrid het even mee over tot noeste werkers Luc en Johan Doms de conservators
van het gebied werden.

Op een nieuwjaarsreceptie werd ik aangesproken door een makelaar: “of wij niet geïnteresseerd waren die
percelen aan te kopen.” Natuurlijk waren we dat – waarom zouden we de stukken niet willen aankopen die
we al decennia als een goed huisvader beheerden om topsoorten van uitsterven te bewaren?

Mede dankzij de bemiddeling van de makelaar kwamen we snel tot een akkoord en toen ging het ineens erg
snel: in februari werd een prijs overeengekomen, werd het compromis vastgelegd en op 20 juni werd de
definitieve akte getekend bij de notaris waardoor de 2 middelste percelen (net geen 67 are) in de Babbelbeekse
Beemden nu in volle eigendom zijn van Natuurpunt.

Redenen waarom deze aankoop zo
belangrijk is:

1. Een heel belangrijk natuurlijk
overstromingsgebied is definitief
veilig gesteld en gevrijwaard. Het
risico dat deze gronden ooit zullen
opgehoogd worden is definitief
voorbij. Deze 2 percelen zijn immers
de natste en diepst gelegen percelen
in de hele vallei en moeten zeker
intact blijven.

2. Wij garanderen dat deze
waterbergende gronden hun functie
kunnen behouden. Samen met de
provincie dienst waterbeleid zullen
we een integraal plan opstellen om
de waterbuffering en berging  in het gebied verder te verbeteren wat hopelijk leidt tot minder lokale
wateroverlast elders. Een groot natuurlijk functionerend nat en waterbergend natuurgebied kan nu een feit
worden. De nabijgelegen wijk De Beunt kan al iets geruster slapen.

3. We hebben het perceel in handen waar enkele plantensoorten voorkomen die bijna nergens anders nog
groeien in onze regio. Niet alleen het zeldzame zomerklokje, maar ook de in onze regio schaarser wordende
waterviolier komen op deze percelen voor, om dan nog maar te zwijgen over soorten als zeegroene muur,
grote egelskop, pijptorkruid, enz ... . Jarenlang hebben we de percelen zo goed mogelijk beheerd om deze
soorten te behouden, nu willen en kunnen we ze een mooie toekomst geven. Hiervoor is éénmalig
herstelbeheer nodig, wat wij nu als eigenaar ook kunnen uitvoeren.

4. De centrale gracht is gevrijwaard: één van de belangrijke voortplantingsplaatsen voor amfibieën is nu veilig
gesteld en daarmee is ook de 25 jaar paddenoverzet niet voor niets geweest.

Beleid

Aankoop Babbelbeekse beemden

Foto: Peter Geschier
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Beleid

5. We kunnen nu ook op duurzame wijze het wandelpad verbeteren. We konden hiervoor niet eens de nodige
vergunning aanvragen. Alleen bij droog weer kon je in het gebied, maar het is onze intentie om in de toekomst
ook in nattere tijden van het gebied te laten genieten. Op termijn kan dit bijvoorbeeld worden gerealiseerd
door de aanleg van een knuppelpad. Dat is niet alleen beter voor de wandelaar, maar ook voor de bodem van
het gebied en de aanwezige kwetsbare flora.

6. We kunnen de percelen laten
erkennen als natuurreservaat,
waardoor we voor het beheer
eindelijk ook beheersubsidies
kunnen krijgen, na het ruim 25 jaar
gratis te hebben beheerd. Ook
herstelmaatregelen kunnen
worden betoelaagd.

7. Als eigenaar kunnen we nu meer
gewicht leggen om deze gronden
in een ruimtelijk uitvoeringsplan te
laten herbestemmen naar
natuurgebied, zodat de vallei ook
juridisch verankerd wordt als
natuur- en waterbergingsgebied.

8. Natuurpunt geeft uitvoering aan de
visie van zowel het gemeentelijk als
provinciaal ruimtelijk structuurplan
die de vallei van de Babbelsebeek
afbakenen als een belangrijk
natuurverbindingsgebied.

9. Wanneer het gebied het statuut
krijgt van erkend natuurreservaat
wordt de realisatie van een oud plan
uit de jaren 80-90: een ring rond
Duffel door de Babbelbeekse
Beemden, dan wel bijzonder moeilijk
te verkopen aan de bevolking.

De aankoop en herinrichting kosten
natuurlijk geld. Een deel van de
middelen komt van de Vlaamse
aankoopsubsidie.  maar voor de
verdere financiering rekenen we op
subsidies van de gemeente en giften.

Wil je ons hierbij helpen? Dan kan je een storting doen op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met
vermelding: project 3703 – “Babbelbeekse Beemden”

Johan Asselberghs

Foto: Peter Geschier

Foto: Google Earth
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Bosbiekeskrant

De                Krant

Editie 17

Vogelbadje
Graaf een gat op een rustig en zonnig plekje
in je tuin (vraag wel eerst waar dat mag!)
Zet er een waterdicht bakje in.
Leg er stenen rond.
Vul het bakje met water en kijk welke vogels
er een bad komen nemen (of drinken).

Hallo ijverige bosbiekes en -darren: ‘t is vakantie!
We hebben weer heel wat te doen voor jullie. Zet
je er maar eens goed voor en geniet ervan!

Vogeltje pik
Maak de vogel, zoals op de tekening, met
kurkstoppen, feestprikkers, een pluimpje en
een luciferdoosje.
Let er op het doosje ondersteboven te
zetten voor je het vogeltje er in prikt.
Duw de binnenkant van het doosje heen en
weer: de vogel pikt nu zaadjes!

Aquarium

Benodigdheden: lege bokaal, zand, papier,stiften, okkernoot,
schelpen, draadje, lintje, lijm

Doe in de bokaal een beetje zand (je kunt dit eventueel kleuren met
geraspt stoepkrijt). Leg eventueel enkele schelpjes op het zand en
teken met watervaste stiften waterplanten op de buitenkant van je
potje.  Leg de halve okkernoot op een stukje papier en teken er de
vorm van een visje rond.  Hang het visje met een draadje tegen het
deksel met een stukje plakband. Zet het deksel op je potje en bevestig
nog een lintje rond het deksel als je dat mooi vindt.
Zo: nu heb je je eigen mini-aquarium.  Veel plezier!

Foto: Kristel Fierens
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Bosbiekeskrant

Bijdragen van:

Eef Hellemans,
Kristel Fierens

Sabine Cerstiaens

En zo vragen we ons af: wat als elke kleine (of grote)
wandelaar een vuilniszakje zou meenemen wanneer hij in
één van onze natuurgebieden op stap gaat en de rommel
mee naar huis zou nemen?

Dan zorg je er voor dat de natuur op zijn mooist is en dat
je jezelf Held Van De Natuur mag voelen!

20 juni: 30 5de klassers van de Sint-
Michielsschool in Waarloos verzamelden
zich om met vuilniszakken,
handschoenen en grijptangen
gewapend, zwerfvuil te gaan opruimen
in de Oude Spoorwegberm.
Het enthousiasme was opmerkelijk. De
eerste groepjes raapten grote  stukken
troep op voornamelijk rond het
wandelpad. De laatsten werkten trager,
maar grondiger door verder van het pad
af te wijken en ook kleine stukjes afval
op te sporen. Ondertussen vroegen we
ons af of een baksteen of een stuk
gezaagd hout nu afval is of niet en of
mosselschelpen ook opgeruimd
moesten worden. En is het dan beter dat
mensen hondenpoep in een zakje steken
en zo in de bosjes gooien of de drol
gewoon laten liggen? Na de opruimactie
demonstreerde André de veegmachine
van de gemeente, die de grote berg afval
opzoog.
Dit mooie initiatief van de school werkte
inspirerend!

Held van de natuur

Foto: Sabine Cerstiaens

www.natuurpuntoudespoorweg.be
http://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/4Kontich%20expeditie%20NP%20small.mp4
http://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/Kaart_Wandeling_GR12.pdf
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Zoals je kon lezen in ons vorig nummer,
koos het team 4Kontich er voor om ten
voordele van onze afdeling deel te
nemen aan de Expeditie Natuurpunt. Op
25 en 26 juni gingen deze vier stoere
stappers op pad en slaagden wonderwel
in hun opzet: het beoogde
sponsorbedrag werd overschreden én ze
kwamen als eersten van de wandelaars
aan de meet. Kris en Toni zijn helaas de
eerste dag al (letterlijk) door de knieën
gegaan, maar Tim en Yoni haalden met
een indrukwekkende spurt de eindmeet
in Muizen. Het moet gezegd dat Tim er
heel diep is voor moeten gaan: op een
bepaald ogenblik stond hij zelfs - met
rugzak - tot op borsthoogte in een beekje.

Op onze website www.natuurpuntoudespoorweg.be kan je een leuk filmpje bekijken over hun exploot.

Aan het team van 4Kontich: de hartelijke gelukwensen en dank vanwege Natuurpunt Oude Spoorweg!

Peter

Afdelingswerking

Expeditie Natuurpunt

Zoals we aankondigden in ons vorig tijdschrift, had op
zondag 8 mei de feestelijke inwandeling plaats van de
GR12 west.

Mede door de ideale weersomstandigheden, deed er zich
een ware overrompeling voor aan het station van Kontich:
150 mensen stonden klaar om de nieuwe variant in te
wandelen. Deze route van 21 km loopt door 5
natuurgebieden en toont aan dat er in onze verstedelijkte
regio nog toegankelijk groen is.

Het was dan ook in een feeststemming dat het lint werd
doorgeknipt halfweg aan de Lazaruskapel in Rumst. In het
Mosterdpotje werd nog eens ‘bijgetankt’ vooraleer de
finale etappe naar het station van Sint-Katelijne-Waver
aan te vatten.

Peter

De triomfantelijke aankomst in Muizen                                    Foto:Peter Geschier

Zin om de wandeling zelf te doen? Je kunt de kaart downloaden van onze website.

We stellen voor dat je je vervoermiddel parkeert aan het station van Sint-Katelijne-Waver en van
daaruit de trein neemt naar Kontich. Dan wacht jou een leuke wandeltocht van 21 km naar het
startpunt. Veel plezier gewenst!

Inwandeling wandelroute GR12 bis

Foto:Peter Geschier

www.natuurpuntoudespoorweg.be
http://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/4Kontich%20expeditie%20NP%20small.mp4
http://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/Kaart_Wandeling_GR12.pdf
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Je kan je nog tot 31 augustus inschrijven voor de laatste cursus van 2016!

Verhalen en weetjes rond paddenstoelen

"Op een grote paddenstoel vol met witte stippen….." Wie kent het niet?
Paddenstoelen, ze blijven tot onze verbeelding spreken. Is het omdat er
kaboutertjes wonen? Of is er méér aan de hand? Je vindt ze als delicatesse op
de kaart in toprestaurants maar ook op de festivalweide in de vorm van paddo's
om in hogere sferen te komen. Wist je bijvoorbeeld dat je in Frankrijk bij een
apotheker raad kan vragen om te weten of je paddenstoelenoogst eetbaar is
of niet? In Vlaanderen is plukken verboden, maar kijken mag gelukkig wel.
Gebeten om méér te weten? Schrijf je dan als de bliksem in voor deze korte
paddenstoelencursus gegeven door de gepassioneerde kenner Hans Vermeulen.

Theorie: dinsdag 6 en dinsdag 13 september van 19u30 tot 22u30.
Excursies: zaterdag 1 (Mosterdpot) en zaterdag 15 oktober in (Waarloos) van
14u00 - 17u00.
Prijs: € 24 voor leden, € 28 voor niet-leden.

Afspraakplaats (behalve tweede excursie): Mosterdpotje, Mechelsebaan 218, Duffel

Schrijf je in via deze link onze website natuurpuntoudespoorweg.be 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

Moet je griezelen bij het horen van de naam
vleermuizen? Dat moet je niet doen: deze
geheimzinnige dieren blijken juist een heel boeiend
leven te hebben!

Kom op vrijdag 26 augustus naar het Mosterdpotje waar
met een korte uiteenzetting de onbekende wereld van
deze nachtdieren wordt toegelicht.

We gaan daarna zo snel mogelijk op pad en proberen
uitvliegende vleermuizen te spotten. Tijdens de
wandeling zelf wordt er nog verder uitleg gegeven:
welke soorten kunnen we hier zien, hoe gebruik je een
batdetector, …

Dus afspraak om 20u in het Mosterdpotje! Kom je met
de wagen, dan parkeer je best op de parking van de PVT
aan de Mechelsebaan.

We sluiten rond 23 u de wandeling af in het batcafé van
het Mosterdpotje!

Heb je nog vragen? Contacteer Dirk (0476 66 08 28 of
mail naar dirk.costrop@telenet.be)

Vrijdag 26 augustus: Nacht van de vleermuis

Educatie

Vliegenzwam  Foto:Peter Geschier

Dwergvleermuis                                              Foto: Dirk Costrop

http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving%20cursus%20verhalen%20en%20%20weetjes%20rond%20paddenstoelen.html
natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:educatie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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Info

http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving%20cursus%20verhalen%20en%20%20weetjes%20rond%20paddenstoelen.html
natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:educatie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:dirk.costrop@telenet.be
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Info

Ook dit jaar is er weer een behaagactie in onze gemeentes.
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in
ons cultuurlandschap vaak de enige
verbindingswegen tussen de overgebleven
natuurgebieden. Gemengde hagen en
houtkanten in landelijke gebieden en privé-
tuinen kunnen samen groene linten
vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor
vervanging van de verdwenen struwelen,
houtkanten en hakhoutbosjes.
Op deze wijze zal de waarde van het
landschap zowel voor plant en dier als voor
de wandelaar verhogen. Iedereen kan zijn
steentje bijdragen. U kan vanaf 30 augustus
tot 21 oktober 2016 tegen sterk verlaagde
prijzen streekeigen haagplanten aankopen.
De voordelen van streekeigen groen
tegenover uitheems (sier-)groen zijn
immers talrijk.
Streekeigen bomen en struiken groeien
sneller, zijn beter bestand tegen de grillen
van ons klimaat en allerlei ziekten... En zijn
heel wat vriendelijker voor uw
portemonnee.
Beschikbaar dit jaar (kan variëren per
gemeente)
Pakketten: houtkant, houtkant natte
gronden, geschoren haag, doornhaag,
bloesem- en bessenhaag, veldesdoornhaag,
meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje,
taxushaag, haagbeukhaag, beukenhaag.
Planten: knotwilgpoot, hulst (met kluit),
klimplanten: hop, wilde kamperfoelie,
bosrank.
Bomen: lijsterbes, haagbeuk.

Duffel
Contact Milieudienst: milieudienst@duffel.be, 015 30 72 79
Bestelling op de milieudienst, Gemeentestraat 21 (2de verdieping)
Bedeling op zaterdag 26 november (van 10u - 12u, kijk ook op website van de gemeente www.duffel.be
Technisch Centrum, Norbertijnerlei 38

Kontich
Contact Milieudienst: milieu@kontich.be, 03 450 78 70
De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op Belfius BE66 0910 0009 8443  van Gemeentebestuur
Kontich, met vermelding van uw naam en “Behaagactie 2016”
Let wel: uw bestelformulier dient uiterlijk op vrijdag 28 oktober, 12 uur bezorgd te worden bij de milieudienst:
ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail (milieu@kontich.be).
Bedeling op zaterdag 26 november tussen 13 en 15 uur, serrecomplex Eric Van den Eynde, Pierstraat 350,
2550 Kontich, grens met Rumst.

mailto:marita.vandergucht@telenet.be
www.landvanreyen.eu
mailto:milieudienst@duffel.be
www.duffel.be
mailto:milieu@kontich.be
mailto:krisv@skynet.be


29

Oproep van de buren uit het oosten:
Hulp welkom op de zomerse beheerwerken in het Babbelkroonbos.
Het gebied ligt op de grens van Duffel, Lint en Lier. Ligging: 300 m voorbij einde van de Bouwenstraat, Lint.
Hoe meer vrijwilligers kunnen helpen, hoe beter. Iedereen welkom, ook kinderen kunnen zeker een handje
toesteken. Zowel op weekdagen als in de weekends wordt er gewerkt.
In de zomer is het er aangenaam genieten van bosvlinders, wilde bijen, bosvogels, … en de koelte.
Lange broek en stevig schoeisel aanbevolen.
Geef je mailadres door en we houden je graag op de hoogte van alle werkmomenten. Info:
marita.vandergucht@telenet.be. Meer info op website www.landvanreyen.eu

Info

Oproep van de buren uit het noorden:
NP Zuidrand gaat het Hogerhagenbos in Edegem natuurvriendelijk beheren.
Op zaterdag 8 oktober leggen we een bospad aan en bouwen een takkenril met het snoeimateriaal. Later
pakken we de boszoom en bosmantel aan om het haaggedeelte te verjongen. Op zondag 9 oktober, bij de
start van de “Week van het Bos” wandelen we het Hogerhagenpad officieel in.
Edegem heeft er dan een “Trage weg” bij die een aansluiting naar het Kontichse Pluysegembos  van Natuurpunt
Oude Spoorweg een 'stap’ dichterbij brengt. Iedereen welkom om een handje uit de mouwen te steken.
Zaterdag 8 oktober van 09 tot 12u, afspraakplaats: einde Ter Hoger Hagen/Arendsnestlaan Edegem. We sluiten
af met een (h)eerlijke tas soep.
Zondag  9 oktober van 14 tot 17u: plechtig inhuldigingsmoment en inwandelen van de nieuwe Trage weg door
het Hogerhagenbos, met de logistieke steun van de gemeente Edegem. Afspraakplaats: einde Ter Hoger hagen
/ Arendsnestlaan te Edegem.
Meer info: krisv@skynet.be of tel.: 03 457 59 38

mailto:marita.vandergucht@telenet.be
www.landvanreyen.eu
mailto:milieudienst@duffel.be
www.duffel.be
mailto:milieu@kontich.be
mailto:krisv@skynet.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 (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

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.oude spoorweg 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:
info@natuurpuntoudespoorweg.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, 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

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

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

Afdelingsinfo

mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:rhune.van.cleemput@hotmail.com
www.jnm/be/pallieterland
mailto:koenwyers@gmail.com
www.jnm.be/antwerpen
mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
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mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:dimitri.hoste@proximus.be
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be


31

Enthousiasme in de natuur

Beheerwerken in de natuur: het brengt een
glimlach op je gelaat , als het regent (school de
Merode) en zeker als de zon eens schijnt
(Goorbosbeekvallei)!

Maar ook schaamteloos genieten mag, na een
deugddoende flinke stap -21 km!- in onze gebieden
(inwandeling GR12 bis-route)

mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
www.natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:rhune.van.cleemput@hotmail.com
www.jnm/be/pallieterland
mailto:koenwyers@gmail.com
www.jnm.be/antwerpen
mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
mailto:jdoms-pdeprey@base.be
mailto:peter.geschier@telenet.be
mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:dimitri.hoste@proximus.be
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
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Bijleren in de natuur geeft evenzeer
vreugde, daar kan geen regen tegenop!
(excursies Vogelgeluiden)

Enthousiasme in de natuur

De natuur is boeiend, dat weet je als kind al.
En na afloop van de nieuwe-ledendag: een
door de Bosbiekes verzorgd hapje en
drankje: het leven is mooi!

Foto: Joachim Clauwers

Foto’s (tenzij anders aangegeven): Peter Geschier

Foto: Marleen Van Puyvelde

Foto: Marleen Van Puyvelde


