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Belangrijke afdelingsdata in 2017

28 / 01   Afdelingsdag: wandeling, ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
feb-apr  Paddenoverzetacties in Senthout Duffel
19 / 02  Bosaanplant Straatjesbossen Duffel
02 / 04  Inspirerende lentewandeling over het Mispeldonkpad in Bonheiden
17 / 04  Grote Boshoekwandel- en fietstocht.
14 / 05  Feest ter gelegenheid van 30 jaar Oude Spoorwegberm

Even je aandacht graag.

Wanneer je koos voor domiciliëring heb je die zorg natuurlijk niet, maar voor de anderen deze vraag:
heb jij je lidgeld voor 2017 al overgeschreven? Mogelijk heb je immers de betaalstrook niet opgemerkt
in het natuur.blad dat je in december in de bus kreeg (daar zat alvast je nieuwe lidkaart bij).
Bedankt om je bijdrage te hebben gedaan / te zullen doen en zo lid te blijven van de grootste natuurclub
van Vlaanderen!
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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 !

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

Zaterdag 3 december 2016 vond in Gent de
algemene vergadering van Natuurpunt én de
viering van het 15-jarig bestaan plaats.
Inderdaad: Natuurpunt werd 15 jaar geleden
boven de doopvont gehouden en is
springlevender dan ooit. In een open debat
over de toekomst van onze natuur en
Natuurpunt, kwamen veel nieuwe ideeën naar
boven. Drie ervan wil ik jullie niet onthouden:
• Zet natuurgebieden in als klaslokalen: neem
mensen mee naar de plek waar ze alles
kunnen zien en beleven.
• Natuur op doktersvoorschrift: laat mensen
de therapeutische waarde van natuur ervaren.
• Geef nieuwe vrijwilligers de kans om iets te
doen, met vallen en opstaan.
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck was
aanwezig als gastspreker en vuurde zijn
toekomstvisie over ruimtelijke ordening af:
Het is duidelijk dat Vlaanderen nu moet kiezen
voor het behoud van de resterende open
ruimte: een betonstop tegen 2040 is
ruimschoots te laat.
Gelukkig hoeven we niet op de minister te
wachten voor initiatieven. Zo zal de gemeente
Duffel 2,5 ha speelbos aanplanten in het
woonuitbreidingsgebied Straatjesbossen. We
participeren graag aan het plantevenement
op zondag 19 februari! Een ander voorbeeld
is wat wijzelf op 27 november realiseerden in
Schapenhagen. Verder werken we met 4
Natuurpunt-afdelingen aan het project “De
Grote Boshoek” dat de laatste open ruimte in
de driehoek Kontich, Lint, Hove, Boechout,
Lier, Duffel wil behouden en versterken. De
aanleg van het Pluysegembos in de Edegemse
beekvallei staat najaar 2017 op de agenda.
De commotie betreffende het ontwerp
natuurbesluit zit nog vers in het geheugen.
Dankzij 82.000 handtekeningen en heel wat
overleg met lokale en regionale politici konden

we het tij keren en heeft de regering haar
plannen bijgestuurd. Door dit resultaat lijkt de
natuur in je buurt gered en mogen we de
campagneborden zo zachtjes aan uit onze
natuurgebieden laten verdwijnen.
Ook over de ‘Europese natuur’ is er goed
nieuws, want in december besliste Europa om
de Vogel- en Habitatrichtlijnen niet uit te
hollen maar integendeel de bestaande
natuurwetten sneller uit te voeren. Een
belangrijke overwinning voor de 500.000
burgers die de Commissie opriepen om de
wetgeving te redden.
De toekomst voor meer en betere natuur in
de omgeving lijkt zo verzekerd, vooral met een
sterke vereniging zoals Natuurpunt. Het bewijs
hiervan: de kaap van 100.000 leden-gezinnen
is ruim overschreden! Ook onze afdeling
groeit: dankzij een forse eindspurt van onze
actieve vrijwilligers tellen we nu meer dan
1.000 gezinnen! Proficiat aan de vrijwilligers,
hartelijk welkom aan de nieuwe leden!
Ik hoop in alle geval de nieuwelingen te
ontmoeten in 2017 en voor onze bestaande
leden: vergeet zeker je lidmaatschap niet te
vernieuwen. Blijf ons steunen en sluit je mee
aan als actieve vrijwilliger, want we komen
handen te kort voor het beheer,
promotiecampagnes, ….
Kom naar onze nieuwjaarsreceptie en denk
met ons mee, want het afdelingsbestuur heeft
weer heel wat uitgewerkt nu onze lokale
werking 30 jaar bestaat. Frisse ideeën zijn
altijd welkom! Rest me nog jullie allen een
gezond en vreugdevol jaar 2017 toe te wensen
namens het hele afdelingsbestuur … en
hopelijk tot 28 januari!

Johan Asselberghs

Voorwoord

3

mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:natuur.oudespoorweg@telenet.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be


Natuurpunt werkt regelmatig samen met het gemeentebestuur van Duffel en in het bijzonder met Nora Bertels,
schepen voor natuur en cultuur. Tijd voor een vragenronde met Nora over wat 2016 bracht en om een blik te
werpen op wat 2017 ons brengt.

Interview

 Interview met Nora Bertels

Ik ben al jaren lid van Natuurpunt omdat die vereniging ernaar ijvert de kwetsbare en bedreigde natuur in
Vlaanderen te beschermen. Investeren in natuur is een noodzaak voor betere en gezonde lucht voor ons en de
komende generaties, voor natuurbeleving, voor behoud van biodiversiteit …
De samenwerking met Natuurpunt verloopt bovendien altijd vlot omdat zij echt veel expertise in huis hebben.
Ook in Duffel is het belangrijk om de natuur en de open ruimte  die er is te beschermen.

Wat betekent Natuurpunt voor jou persoonlijk?

Dat is het Kloosterbos, het Mosterdpotje, maar eigenlijk het hele Mosterdpotgebied. De kleinkinderen vinden
het geweldig om daar rond te dwalen en op zoek te gaan naar de runderen die er grazen. De Goorbosbeekvallei
is trouwens ook de moeite .

Wat is je lievelingsplekje in de Duffelse natuur?

De koeien in de Mosterdpot                                                                                                                                              Foto: Peter Geschier

Welke projecten wil het gemeentebestuur samen met Natuurpunt realiseren in 2017?
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Begin 2017 gaan wij een nieuw bos aanplanten van 2,5 hectare of de grootte van maar liefst vijf voetbalvelden
ter hoogte van het containerpark in de Hoogstraat.  Dit doen wij in samenwerking met Natuurpunt, Regionaal
Landschap Rivierenland , Bos+ en natuurlijk met alle Duffelaars die van de natuur houden. Het wordt een
speelbos met ruimte voor een waterpartij en een speelheuvel.
We gaan ook een brug aanleggen over een zijgracht van de Goorbosbeek en een vogelkijkwand installeren
aan bekken 4 van water-link. Dus er staan mooie projecten op stapel in Duffel!

http://www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes/


Nora Bertels      Foto: Ronnie Mathieu

Interview

Dit is een engagement dat de gemeente aangaat om tegen 2030 30 %  minder CO2 uit te stoten. En we zijn
niet alleen want 6.000 Europese gemeenten tekenden al.
Concreet hebben wij een klimaatactieplan met meer dan 150 acties. In de Beunt loopt een pilootproject voor
een energiezuinigere wijk. Bewoners kunnen een gratis energiescan van hun woning laten maken. We
onderzoeken of de straatverlichting in de wijk Beunt deels door milieuvriendelijke ledverlichting kan vervangen
worden.
In 2017 gaan we ook alle daken laten isoleren van de Duffelse conciërgewoningen en van het OCMW.
Ondertussen doen we ook aan ecologisch bermbeheer en wordt het openbaar domein pesticidenvrij
onderhouden. In 2017 investeert de gemeente in een nieuwe bermmaaier met een eigen opvangsysteem wat
de biodiversiteit in de bermen ten goede komt. We gaan trouwens ook de kerkhoven verder vergroenen.
In 2017 willen we ook een bij-vriendelijke gemeente worden. De gemeentelijke groendienst, die ontzettend
goed werk levert, staat daar volledig achter.
En voor de samenaankoop van elektrische fietsen zijn al meer dan 1500  voorinschrijvingen: een groot succes!
Inschrijven kan nog tot 31 januari 2017 via  http://www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes/

5

Wat is je grootste eco-zonde?

Kan je in het kort iets vertellen over het burgemeestersconvenant dat de gemeente Duffel
ondertekende?

Omdat m’n hart nog steeds deels in Zuid-Amerika ligt -we woonden en
werkten vijf jaar in Guatemala- neem ik af en toe toch nog het vliegtuig.
Bovendien woont m’n broer in Brazilië dus tja…dan kunnen we helaas niet
anders. Maar we compenseren dat door onze vliegreizen af te wisselen met
lokale fietsvakanties.

Welk boek of welke film moeten we in 2017 lezen of zien?

De film die je gezien moet hebben is Demain, een hoopvolle en inspirerende
film over oplossingen voor de dreigende ineenstorting van  eco-systemen.
Weervrouw en klimaatspecialiste Jill Peeters wil graag deze film inleiden.
Wij laten de datum nog weten wanneer de film in één van de BODUKAP
gemeenten wordt vertoond.

Rebecca

‘Dit is morgen’, van Thomas Decreus en Christoph Callewaert is mijn
boekentip. De auteurs vertellen dat het roer drastisch om moet om onze
planeet leefbaar te houden. Het boek stelt economische, sociologische en
ecologische oplossingen voor. Een idee is dat we met z’n allen minder gaan
werken, zodat er méér tijd vrijkomt voor een kwalitatiever en milieubewuster
leven. En daar kan ik me helemaal in vinden.

http://www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes/


Vrijdag 16 december 15 u:
enkele vrijwilligers begeven
zich naar Sint-Montfortschool
waar volgens jaarlijkse traditie
de kerstmarkt plaatsvindt. Er
wordt een hele stand
opgebouwd in de tent die de
avond voordien werd
opgesteld door nog andere
vrijwilligers.
Om 16  u gaat de kerstmarkt
dan officieel van start: eerst
nog in het licht van de dag
maar langzaam aan komt de
sfeer van de duisternis erbij.

Er zijn veel kijklustigen en er worden heel wat spulletjes verkocht:
magneten, knuffels, kerstboomversiering, nestkastjes, vogelvoer,
kalenders, wenskaarten...
Als bosbiekes weten we waar we ons volgend jaar kunnen mee
bezighouden want de knuffels en de wenskaarten waren een groot
succes.  Het was leuk om te zien hoe enkele nieuwe bosbiekes mee actief
waren.  Ze genoten er evenveel van als ik en ik weet wel zeker dat ze
zo’n activiteit voor herhaling vatbaar vinden.

Een hartelijke dank aan
iedereen voor het gezelschap,
de tips en de hulp!

Zzzoemende groetjes,
Kristel

Afdelingswerking

Kerstmarkt Sint-Montfortschool Kontich

Bosbieke Kristel (links)                                                                                   Foto: Peter Geschier
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Foto: Kristel Fierens

Foto: Kristel Fierens

Voel je er iets voor om je op je eigen ritme in te zetten bij de bosbiekes? Stuur dan een mail naar
bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be

mailto:bosbiekes@natuurpuntoudespoorweg.be


BEELD IN ZWART EN WIT

Winterzonnetje in het Goorbos                                                                                Foto: Peter Geschier
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We mogen ons stilaan ‘ervaringsdeskundigen’ noemen als het gaat om nieuwe natuur te creëren en bossen
aan te planten. Maar toch gaan de maandenlange voorbereidingen telkens gepaard met de nodige spanning
en race tegen de tijd om alles tijdig rond te krijgen. Zo lukte het deze keer alweer met Schapenhagen, een
gebied dat eerder bedoeld was als KMO-gebied maar nu door Natuurpunt Oude Spoorweg geleidelijk wordt
ingekleurd met de nodige vegen groen én blauw!

Augustus-November. De grootste ‘veeg’ groen is een
nieuw bosgebied van liefst 2,35 ha in het 5 ha grote
Schapenhagen. Niet eenvoudig als je rekening moet
houden met boven- en ondergrondse leidingen die door
het gebied gaan en toch al een idee moet hebben van
de nieuwe wandeltrajecten en hoe die aansluiten op
bestaande trage wegen. Aanplantingsplan en
soortensamenstelling zijn dan weer de basis voor een
bestelling van bijna 5.000 boompjes en struiken. Als je
dan twee dagen voor de grote aanplantingsdag merkt
dat er ‘nog maar’ 4000 plantgaten voorbereid zijn, dan
weet je dat er de dag zelf nog een extraatje moet
geleverd worden om dat verschil dicht te rijden. Parallel aan de terreinplanning werden ook een aantal
financieringsprojecten opgestart. De lokale ‘Bos Je Mee’ campagne is ruim bekend geraakt en loopt nog steeds,
maar Schapenhagen werd ook ‘nationaal’ geselecteerd als één van de drie (en nog wel het grootste) ‘Bos voor
Iedereen’ projecten van Natuurpunt. Dat wil zeggen dat bedrijven werden aangezocht en aangespoord om
mee in dit verhaal te stappen. En niet zonder succes! Enkele toppers zoals ABN AMRO, Aquafin, OVAM en ….
sprongen op die kar maar ook verschillende lokale handelsbedrijven (De Vocht, Tuinhoutcentrum, CARTRI,
Alcopa, SaintGobain, Powerline, Live in Campaert, en Toyota) tot en met de lokale plukboerderij (Grondsmaak)
deden een mooie duit in het zakje. We zijn er echter nog lang niet en dus toch nog een warme oproep om de
‘Bos Je Mee’ campagne verder te ondersteunen: met €40 krijg je al een fiscaal attest en dus bijna de helft
terug via je belastingsaangifte. Wat als elk Natuurpunt-lid of -gezin van onze  meer dan 1.000-leden grote
afdeling dit eens zou doen als een eerste groots voornemen voor 2017?

Wat als die allemaal zouden storten op rekening nummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer v.z.w. met vermelding: "project 3703 - Schapenhagen"?

Schapenhagen: de nieuwste natuurparel in wording.
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Ontelbare plantgaten wachten …          Foto: Ludo Bakkovens

Afdelingswerking

De aanplant - een reportage
Zaterdag 26 november. Op een halve dag (de voormiddag was immers ingenomen door de behaagacties in
Kontich en Duffel) werd een heel ‘logistiek dorp’ uit de grond gestampt. Tenten, podium, een ‘veldcafé’ en
een heuse foodtruck vonden hun plaats, vlaggenmasten, fietsenstallingen en bewegwijzering maakten het
plaatje volledig. Met dank aan de gemeente Kontich voor het aanleveren (en later ophalen) van alle materiaal!
Anticiperend op de volgende dag, werden alvast een 400 extra plantgaten met man/vrouw en macht gegraven.
Het een paar dagen tevoren geleverd plantgoed werd geteld, herschikt en op de juiste zones ingekuild. Geen
sinecure gezien de oppervlakte van het ganse gebied.
Zondag 27 november. B(os)-Day. Een volledig Natuurpunt-team, met bestuur en vrijwilligers paraat om de
meer dan 500 te verwachten enthousiaste planters te begroeten en begeleiden. De voormiddag werd
gereserveerd voor onze ‘Bos Voor Iedereen’ sponsors: ABN-AMRO stuurde zomaar even 200 medewerkers,
partners en kinderen naar Kontich. Dankzij de medewerking van Metalced, kon die massa bezoekers vlot
opgevangen worden aan de parking.
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Een korte wandeling bracht hen naar het eerste perceel van 4.400  m² grenzend aan de oude spoorwegberm.
De 1.000 stuks plantgoed werden vakkundig door onze ‘plantstewards’ verdeeld en dan was het een kwestie
om met geleid enthousiasme wat structuur in het nieuwe bos te krijgen: een gemengde zoomvegetatie van

hazelaar, Gelderse roos, meidoorn, sleedoorn en lijsterbes langs de rand en zomereik, linde en haagbeuk in
het centrale deel. Onderbroken door enkele korte pauzes, al dan niet georganiseerd, klokten we om 11 uur
al af voor deze eerste fase van de bosplantactie. Terwijl jong en oud zich even kon opwarmen aan de tent,
met een heerlijke kop warme soep of toch al iets
sterkers, kwam de nieuwe ‘lichting’ planters, inclusief de
Aquafin-delegatie geleidelijk aan toegestroomd. Een hele
geruststelling voor de organisatie, want nu al was het
duidelijk dat het einddoel van bijna 5.000 boompjes zou
gehaald worden! Maar voor de actie, eerst een extraatje
met een officiële opening en persmoment dat door onze
voorzitter, Dirk, aan elkaar werd gepraat. Directies van
ABN-AMRO en Aquafin dankten hun medewerkers voor
de talrijke opkomst en hun ijver om honderden bomen
een nieuwe plaats te geven. Jan Goossens van Aquafin
benadrukte de samenwerking met Out of Use en het
belang van hergebruik in onze maatschappij, Chris
Steenwegen, directeur van Natuurpunt loofde de ‘Bos voor Iedereen’ campagne en onderstreepte het belang
van natuur in de buurt als kerntaak van lokale afdelingen. Ook de burgemeester van Kontich, Bart Seldeslachts,
liet zich niet onbetuigd en benadrukte de inzet en het succes van onze Natuurpuntafdeling in de gerealiseerde
natuur- en bosuitbreidingen in zijn gemeente en het belang om een organisatie als Natuurpunt als partner te
hebben in het gemeentelijk beleid. Afsluitend nam de Kontichse schepen van natuur het woord om ook de
samenwerking met de Stichting Alzheimeronderzoek (SAO) toe te lichten: Natuurpunt Oude Spoorweg schenkt

immers 20% van de opbrengst van de ‘Bos Je Mee’
campagne uit eigen middelen aan het wetenschappelijk
onderzoek om zo de overduidelijke link tussen meer
natuur en psychisch welzijn in de kijker te zetten.
Terwijl het Natuurpuntbestuur iedereen uiteindelijk
vergastte op een sprankelend glaasje cava, was er geen
houden meer aan om kinderen en hun ouders het terrein
op te sturen om de bosaanplant verder te zetten. Terwijl
links en rechts ‘boomplantcertificaten’ werden
uitgedeeld zag je geleidelijk aan het jonge bos in de
omgeving oprijzen. Ondanks de massa volk slaagden de
talrijke begeleiders erin om dit toch in zo goed mogelijke
banen te leiden en de chaos niet de overhand te laten

nemen. Planters die het even voor bekeken hielden werden dan weer opgevangen voor een korte
kennismakingswandeling doorheen het nieuwe gebied.
Vanaf 14 u kwamen jongeren ons massaal helpen. Liefst 50-60 jeugdige chiroleden uit Waarloos en hun leiding
en een 25-30 scoutsjongeren samen met leiding en oudercomité uit Kontich-Kazerne gaven een nieuwe boost.
Met deze tempoversnelling moesten er snel nog enkele honderden plantgaten geboord worden en dat trokken
Wesley en Wim zich persoonlijk aan (de blauwe plekken moesten er maar bijgenomen worden…). Met de
wetenschap dat het eind november toch al vroeg donkert, moest er wel tempo gemaakt worden, maar nog
voor de zon onderging konden we afklokken op 4.800 geplante boompjes en struiken! Ondertussen merkten
we ook dat Dale en cava goed geslonken waren en dat de laatste van de 250 hotdogs de deur uit was gevlogen.
Tijd dus om af te ronden en de boel af te breken. Super zalig om dan vast te stellen dat gans het bestuur en
bij uitbreiding de talrijke vrijwilligers nog die moed en ijver hadden om dit allemaal in een mum van tijd en
uiterst efficiënt uit te voeren.

Afdelingswerking

Foto:Peter Geschier

Foto: Peter Geschier



“Betonstop”. De ene vindt het een vreselijk woord, de andere wil het woord nomineren als “woord van het
jaar”. De term “betonstop” slaat op het besluit van de Vlaamse regering waarbij er vanaf 2040 geen Vlaamse
open ruimte meer mag verhard worden.
Laten we hieromtrent enkele cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering opdiepen (te vinden op het
internet, en/of in de brochures
die door die dienst worden
uitgegeven).
Vlaanderen heeft een
oppervlakte van 13.522 km². In
2000 was daarvan 3.304 km² of
24,43 % bebouwd en 10.219
km² was open ruimte. 15 jaar
later was 3.679 km² of 27,20 %
bebouwd en bleef er nog 9.844
km² open ruimte over. Dat is
een verlies van 6,4 ha aan open
ruimte per kalenderdag.
Terloops:  volgens het VRT-
nieuws van 1 december 2016
was in 2000 9,5 % van
Vlaanderen bebouwd. Dat
percentage klopt dus niet met
de cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering.
In ons gewest verdwijnt nu nog steeds 6 ha open ruimte per kalenderdag. Door de betonstop zal dat vanaf
2025 worden teruggebracht naar maximum 3 ha per dag. Vanaf 2040 is alle open ruimte die dan nog overblijft,
beschermd. Men zal dan nog enkel mogen bouwen op gronden die eerder al in gebruik werden genomen. Het
gaat dus om vervanging van oudere constructies.
Theoretisch kan er dus van 2015 tot 2025 nog 6 ha x 365 dagen x 10 jaar = 21.900 ha = 219 km² open ruimte
verdwijnen. En van 2025 tot 2040 nog eens 3 ha x 365 dagen x 15 jaar = 16.425 ha = 164,25 km². Totaal: 383,25
km² of zowat 8 keer de oppervlakte van de gemeenten Kontich en Duffel samen. Dat kan Vlaanderen dus nog
verliezen aan open ruimte, zodat in 2040 30 % van Vlaanderen bebouwd zal zijn.

Het VTM-nieuws van 1 december 2016 stelde dat er nu nog 72.000 ha (720 km²) als te bebouwen gronden
staan ingekleurd, maar dat dit zal herleid worden tot 24.600 ha (246 km²), waardoor 47.400 ha (474 km²) van
de voorziene bouwgronden open ruimte zal blijven. Als dit klopt, zou dus “maar” 5 x de oppervlakte van onze
gemeenten in de volgende 23 jaar bebouwd worden. Dit is nog steeds een zeer grote oppervlakte.

Vlaanderen telt 6,3 miljoen inwoners, en tegen 2040 verwacht het Federaal Planbureau een aangroei tot 7 à
7,25 miljoen personen. Er zullen dus méér woningen nodig zijn. Ook al omdat er steeds meer alleenwonenden
zijn. Als men in de toekomst dan de open ruimte minder of zelfs niet meer mag aansnijden, zal men meer
geconcentreerd moeten gaan wonen (verdichting) en dus meer in de hoogte gaan bouwen. Dat is nu reeds het
geval:  in de periode 2000 – 2013 bleef het aantal bouwvergunningen voor woningen stabiel, maar dat voor
appartementen steeg met 50 %.
Voor de groeiende bevolking zal men bijkomende arbeidsplaatsen moeten creëren. En dan moet men ook nog
rekening houden met de uitbreiding van het verkeer, met de aanleg van wegen en parkings. Telde het Vlaamse
wagenpark in 2000 al 3,39 miljoen wagens (inclusief vrachtwagens en bussen): in 2013 waren dat er al 4,18
miljoen.
Tot zover de cijfers. Het moge duidelijk zijn dat het in deze context niet eenvoudig zal zijn om Vlaanderen
leefbaar te houden. Daarom is de betonstop een goede zaak, al had het voor velen wel wat ambitieuzer mogen
zijn, bijvoorbeeld:  een stop tegen 2030 in plaats van 2040.

Tussendoor
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Gewestplan van: onze regio …



Naast het verdwijnen van de open ruimte zijn er nog andere aandachtspunten:  mobiliteit, waterberging, het
terugdringen van de uitstoot van CO2 en van fijn stof, energievoorziening en omschakeling naar hernieuwbare
energie, het behoud van de biodiversiteit, het beperken van de opwarming van onze planeet, …
2015 bracht het klimaatakkoord van Parijs. 2016 bracht de betonstop.
Hopelijk zal ook 2017 een gunstige impact brengen op natuur en milieu.

Jos

Tussendoor
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Hoe kan je onze acties steunen?

Actie Bos-je-Mee

De aankoop van de gebieden Pluysegembos (in het noorden van Kontich) en Schapenhagen (in het zuiden van
Kontich) kost handenvol geld. Daarenboven willen wij de gebieden voor een belangrijk gedeelte bebossen,
wat ook financiële implicaties heeft. Je kunt een storting doen op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer vzw met vermelding: "project 3703 - Pluysegembos" of "project 3703 - Schapenhagen"

Onze Natuurpuntafdeling vindt niet alleen natuur belangrijk: naast de gezonde leefomgeving hebben we oog
voor het menselijk welzijn. Voor elke gift van €10 die je stort op het reservatenfonds voor de actie “Bos je mee?”
schenkt onze Natuurpuntafdeling uit hun afdelingskas €2 t.v.v. het onderzoek tegen
Alzheimer (SAO).

Actie Geboorteboomgaard

Je kan één hoogstamfruitboom sponsoren voor € 100 op
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw met vermelding:
“Project 3703 - Schapenhagen/fruit” Je krijgt hiervoor een fiscaal attest.

Luchtfoto Google earth van onze regio



De veerkracht van de natuur inspireert
Een mistige, sombere dag kondigt zich aan. Her en der liggen nog restanten van tot ijs verworden sneeuw. Niet
meteen uitnodigende omstandigheden voor een fikse wandeling zou je denken. Maar tot mijn verbazing komen
18 enthousiaste wandelaars de afspraakplaats opwandelen. Ook zij weten dat beweging en frisse lucht
neerslachtigheid verdrijven.
Ogenschijnlijk valt er in de winter weinig te beleven in de natuur. Het landschap verliest alle kleur. Grijze en
bruine tinten domineren: de natuur geeft een doodse indruk. Het is stil, op het gekras van enkele kraaien na.
De dagen zijn kort en overwegend donker. Echter, diep verborgen in de aarde of op veilige schuilplaatsen
overleven planten en dieren op de meest verscheiden en vindingrijke manier. Zij zullen in de lente op
wonderbaarlijke wijze ontwaken. En het is dezelfde koppigheid waarmee de natuur hindernissen overwint die
ons ook nu weer kan inspireren.
Ook in ons leven kennen we donkere, soms uitzichtloze periodes. Net zoals in de natuur zal het licht het terug
winnen van de duisternis en liggen er ook bij ons zaadjes op nieuwe ontwikkelingen te wachten tot de tijd rijp
is. Het zijn onze dromen, intenties, voornemens die we in deze donkere tijd koesteren. Met deze hoopvolle
wetenschap gaan we op pad.

Wandelingen die inspireren
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Het licht overwint de duisternis
Winterwandeling langs de Nete op zondag 8 januari

De rivier geeft zijn geheimen prijs
De Nete is prominent aanwezig op deze wandeling en fascineert ons.
Het woord Nete is dan ook afgeleid van het Keltische Hnita dat staat voor
“de blanke, de glanzende, de heldere”. Net zoals het water zich aanpast
aan zijn omgeving is het voor ons ook belangrijk ons natuurlijk vermogen
te gebruiken om mee te stromen met het leven, zonder dat we ons
erdoor laten overspoelen of meesleuren.
In de tijd van de Kelten was er ter hoogte van Duffel een doorwaadbare
plaats en werd Dubro (water) genoemd. Daar komt de naam Duffel
vandaan.  De Nete is een getijdenrivier in het stroomgebied van de
Schelde. Waar Grote Nete en Kleine Nete samenvloeien ter hoogte van
Lier wordt ze verder Nete of Beneden-Nete genoemd. In Rumst vloeien
Dijle en Nete samen en monden dan als Rupel uit in de Schelde.
Aan de rand van het water zien we enkele koppeltjes wilde eend. Zij
hebben in het najaar al een partner gekozen en gaan reeds vroeg paren
zodat er vanaf eind januari reeds een eerste legsel is. De kans op
overleven is echter gering wegens gebrek aan voedsel. Daarom voorziet
de natuur nog één of twee vervangingslegsels in de lente.

Domein Neteland
We vervolgen onze wandeling langs het bosje ter hoogte van De Locht.  Dit bosje maakt deel uit van Domein
Neteland, een groene zone tussen de Mechelsesteenweg en de Nete. Dit kleine, maar erg gevarieerde gebied
vormt een ideale rustplaats voor fietsers, wandelaars en trekvogels en is samen met het PIME eigendom van
de provincie Antwerpen. Het eiken-berkenbosje verrast ons met prachtige boomsilhouetten. Buiten zomereik
die je makkelijk herkent omdat de boom zolang zijn blad houdt en berk met zijn witte bast, ontwaren we ook
esdoorn, vlier en zelfs een forse kerselaar. Het vochtige weer zorgt voor een variatie aan paddenstoelen, o.m.
een massa fraaie stronkmycena.
Omdat het pad een lus vormt en wij eigenzinnig willen doorlopen naar de tuin van het PIME zijn we gedwongen
een sloot over te springen om terug de dijk te bereiken.
Ter hoogte van Duffelsluizen, waar we zicht hebben op het Netekanaal, kiezen we voor een wandeling in de
tuin van het PIME met zijn diverse biotopen en een vossenburcht.

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


Wandelingen die inspireren

Vroegbloeier
Midden in de winter bloeit de hazelaar. Het is sinds mensenheugenis een magische boom waarvan de gevorkte takken
soms dienst deden als wichelroede. Hiermee werden onderaardse waterplassen opgespoord. Lang voor knop of blad
worden de reeds aanwezige korte en stijve mannelijke katjes soepel en dubbel zo lang. Bij de minste bries verspreiden
de ultralichte stuifmeelkorrels zich in wolkjes. Zo gauw het vriest sluiten de schubben zich weer om de meeldraden te
beschermen. De hazelaar is eenhuizig. Zowel de mannelijke als vrouwelijke bloemen komen op dezelfde struik voor.
We ontwaren reeds enkele minuscule vrouwelijke rode bloempjes. De vrouwelijke bloem produceert na bevruchting
slecht één hazelnoot.

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

Foto’s : Peter Geschier
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Droomzaden

We staan stil bij de voornemens en intenties die de wandelaars bij het begin van het jaar voor zichzelf
formuleerden : warmte, beweging, gezondheid. Stuk voor stuk schitterende droomzaden die veel kans maken
om zich te realiseren.  Het is immers effectiever om niet al te strakke en concrete plannen te formuleren die
doorgaans het einde van januari niet halen. Een positieve intentie die in je onderbewustzijn het hele jaar
aanwezig blijft trekt mogelijkheden aan, er komen dingen op je pad en er gaat van binnen uit iets borrelen en
leven. Zo ga je stapje per stapje richting je doel en
kan je op het eind van het jaar met fierheid
terugblikken.

Als kleine attentie trakteer ik de wandelaars op
een tulpenbol of zonnecakeje dat het droomzaad
en het nodige zonlicht symboliseert.

Al keuvelend sluiten we af met een extra lid voor
Natuurpunt: welkom!

Marleen

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


Beheer

Knotten rond de Oude Spoorwegberm

Foto’s: Ludo Bakkovens

In het weekend van 19-20 november hielp een grote
groep vrijwilligers bij het wilgenknotten aan de
Hessepoelbeek en de Achterstraat.

De opbrengst was groot: meer dan 150 wilgenpoten werden
zorgvuldig geselecteerd voor de behaagacties van Kontich en
Duffel en het loof werd klaargelegd voor de Zoo van Antwerpen
/ Planckendael als vers voer voor de grotere planteneters,
olifanten, giraffen, etc… Zondag werd dan nog het grote hout
verhakseld voor de verbetering van het lokale wandelpad. Het
was werkelijk een zeer productief weekend waar veel mensen
en dieren plezier aan hebben beleefd!

Peter
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Activiteitenkalender

Zaterdag 28 januari
Afdelingsdag:

Een pittige wandeling door de
Mosterdpot, aansluitend
algemene vergadering en

nieuwjaarsreceptie

Afspraak: 15u aan het Mosterdpotje, Mechelse
baan 218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT).
Einde omstreeks 16u45. Gids Johan Asselberghs.
Vanaf 17u: alg. vergadering met overzicht v/d
activiteiten van het voorbije en komende
jaar, daarna nieuwjaarsreceptie. Graag een
seintje als je komt: dirk.costrop@telenet.be
of 0476/66 08 28

van begin februari tot
eind maart Paddenoverzetacties in

Senthout

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

Zaterdag 4 februari

Houtbeheer in natuurgebied de
Babbelbeekse Beemden

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

Zaterdag 11 februari
Beheer in natuurgebied de

Mosterdpot:  hakhoutbeheer
(verwijderen elzenopslag)

Afspraak: 9u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT)
Einde omstreeks 13u.
Laarzen zijn sterk aanbevolen.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

Zaterdag 18 februari

Houtbeheer in natuurgebied de
Oude Spoorwegberm

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

Zondag 19 februari

Houtbeheer in natuurgebied de
Oude Spoorwegberm

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

Zondag 19 februari

Boomplantactie
Straatjesbossen in Duffel

Afspraak: 9u aan het containerpark in Duffel
(Hoogstraat 158).
Einde omstreeks 16u.
Volop bomen planten of meehelpen aan de
catering: alle hulp is welkom!
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Zondag 26 februari Sneeuwklokjeswandeling in het
Babbelkroonbos:

voorjaarsflora, met een overdaad
aan sneeuwklokjes!

Afspraak: 14u aan de parking begraafplaats,
Bouwenstraat te Lint.
Einde omstreeks 17u.
Opgelet: Laarzen niet vergeten!
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
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Dinsdag 28 februari

Open bestuursvergadering
Afspraak: 20u15 in het Mosterdpotje.
Parkeren kan op parking PVT Mechelsebaan 220
Duffel.

zaterdag 4 maart

Beheer in natuurgebied de
Goorbosbeekvallei: bosbeheer

Afspraak: 9u30 aan de ingang van het bos links
van de serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei van
aan de spoorwegbrug over de Mechelsebaan te
Duffel).
Einde omstreeks 13u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
(Bij twijfel: Peter bellen).
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

Zondag 2 april
Inspirerende lentewandeling

in Bonheiden: het
Mispeldonkpad

Afspraak: ofwel carpoolen vanaf parking PVT
(parking volledig links van het gebouw) om 13u30,
ofwel rechtstreeks samenkomst om 14u op de
parking van het Kerkplein te Bonheiden.
Einde: 17u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Zaterdag 8 april
Beheer in natuurgebied de

Mosterdpot: o.m. onderhoud
wandelpaden

Afspraak: 9u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Einde omstreeks 13u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

Maandag 17 april

Event Grote Boshoek

Op 3 plaatsen vertrekken er wandelingen om
13u15, 14u45 en 16u15. De fietsroute langs de
natuurgebieden  (~15km) is ter plaatse te
verkrijgen (weldra downloadbaar van de
afdelingssite www.natuurpuntoudespoorweg.be).

Afspraakplaatsen:
- Babbelbeekse Beemden: aan de ingang van het
natuurgebied, Bremstraat/Senthout te Duffel;
- Babbelkroonbos: aan de parking begraafplaats,
Bouwenstraat te Lint;
- Uilenbos: Boshoekstraat 99 te Hove.

Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Zaterdag 29 april
Veilig en verantwoord

ruggedrag.

Leer hoe je rug te sparen bij
beheerwerken (en ook elders)

Afspraak: 10u aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Einde omstreeks 12u
Lesgever: Jos Luyten.
Je rug sparen is belangrijk, hier krijg je tips en leer
je al doende hoe het moet.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Maandag 1 mei
Wandeling Kleitrappers:
Drankenstand voor de

wandelaars

Afspraak: 7u30 aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Einde omstreeks 17u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

Activiteitenkalender
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Deze prachtige vogel kunnen we jammer genoeg niet elke winter bewonderen. Sommige jaren spreekt men
echt van invasies: zo kan je duidelijk zien dat er in 2005 gemakkelijk 10 keer meer pestvogels werden
waargenomen dan wat men gemiddeld waarneemt (bron: waarnemingen.be). Op vorige pagina zie je de
grafieken  op maand- en jaarbasis. Deze winter zijn de vogels al gezien in Duffel, dus zeker goed uitkijken!
Pestvogels worden dikwijls opgemerkt in bebouwd gebied, want ze zijn helemaal niet schuw. Dan verblijven
ze vooral in groenstroken met veel bessen, als cotoneaster of dwergmispel, meidoorn, liguster, en later in de
winter smullen ze vooral van bessen van Gelderse roos en vuurdoorn. Met meerdere vogels op een tak geven
ze zelfs bessen aan elkaar door! Vaak pleisteren groepen Pestvogels op zulke plekken totdat de bessenvoorraad
op is. Vervolgens zoeken ze een nieuwe plek uit.
Tijdens de broedtijd in Scandinavië en Siberië zijn het insecteneters ten voeten uit: de insecten bemachtigen
ze in een snelle vlucht, ongeveer als een vliegenvanger vanuit de toppen van bomen. Dit maakt duidelijk
waarom pestvogels zulke spitse vleugels hebben, net als
bijeneters: ze kunnen er snel en behendig mee vliegen.
Het zijn echt bijzonder mooie vogels ongeveer zo groot als een
spreeuw: het lichaam is overwegend rosbruin, maar daarbij
komt een mooie grote kuif. Het mannetje heeft een pikzwarte
keelvlek die zeer scherp begrenst is. Door het oog loopt een
zwarte band die onderaan met een wit lijntje omzoomd is. De
staart heeft een mooie brede gele eindband. Ook de vleugelrand
is geel met aangrenzend witte omgekeerde V-vormige vlakken.
Aan het uiteinde van de lange vleugelpennen kan je kleine
felrode wasachtige aanhangsels zien, de “lakplaatjes”. Het wijfje
ziet er gelijkaardig uit, maar heeft “van alles wat minder”.
Ook op trek zijn pestvogels opvallend snel. Met een
spreeuwachtige vlucht schieten ze voorbij, waarbij ze zich
verraden door hun hoge, bellende trillers (“sriirrr…”). Pestvogels
trekken overdag, maar ook ’s nachts.
De naam pestvogel is al eeuwenoud: door het plotse invasieve
opduiken ervan in de winter, werd hij beschouwd als een
aankondiging van de pest. Een oude naam was ook: zwarte
mantel, wat wellicht ook duidde op naderend onheil of de dood.
Een mooiere naam was zijdestaart: dit was een verwijzing naar
de goudgele zoom aan het staarteinde. De huidige Duitse naam
is trouwens Seidenschwanz. Jammer genoeg is de vroegere Duitse naam in onbruik geraakt: Zinzerelle, je
hoort de pestvogel bijna roepen als je dit uitspreekt.
Eigenaardig genoeg zijn er ook veel verwijzingen in de naamgeving naar Bohemen, misschien was de vogel
daar in de winter veelvuldig te zien? De Engelse naam is Bohemian waxwing. Bemerk ook de verwijzing naar
de lakplaatjes. Een oud-Nederlandse naam is beemer, dit is een afkorting voor Bohemer. In Frankrijk heette
de vogel vroeger jaseur de Bohème (Boheemse snateraar). Ondertussen hebben ze ingezien dat de
plaatsverwijzing niet ideaal is, dus heet de pestvogel nu jaseur boréale (boreaal=uit de boszones van de taïga).
Uitkijken dus maar en hopelijk heb je geluk! Vergeet dan zeker niet je waarneming te plaatsen op
waarnemingen.be.
Je kan het geluk ook een handje helpen: zorg voor een mooie bessenhaag in je tuin, wie weet kan je dan ooit
genieten van deze prachtvogels vanuit je woonkamer…

Dirk

Studie

Dier in de kijker: de pestvogel

Foto: Luc De Naegel
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Natuur & welzijn

'Natuur in de buurt' houdt je fit en gezond in hoofd en lichaam!
Een recent rapport van Natuurpunt vzw "Natuur op wandelafstand" toont aan dat mensen die in een groene
omgeving wonen gezonder zijn. Ze gaan minder vaak naar de huisarts, hebben minder last van depressie,
diabetes en longaandoeningen en herstellen gemakkelijker van stress. Natuur brengt rust in het hoofd, laadt
onze batterij op en zwengelt onze fantasie en creativiteit aan. Recent onderzoek uit Nederland bewijst dat
ondergedompeld worden in het groen het stresshormoon cortisol gevoelig verlaagt, het concentratievermogen
verbetert en de algemene gemoedsstemming positief beïnvloedt. Bovendien versterkt contact met de natuur
het immuunsysteem en maakt ons weerbaarder tegen ziekten. Ook wie op zoek is naar creatieve en
innovatieve nieuwe ideeën trekt er best op uit in de natuur.

Bereikbaarheid van natuur.
Omwille van deze en nog vele andere voordelen van nabije natuur, zoals bescherming tegen klimaat-
verandering en wateroverlast, streeft Natuurpunt naar meer natuurgebieden op wandelafstand, zo ook in
onze eigen afdeling. Nu beheert NP Oude Spoorweg wel al om en bij de 60 ha natuurgebied verspreid over
Duffel en Kontich. Toch betekent dit amper 1,3 % natuur van de totale gemeentelijke oppervlakte. Tel daar
dan nog de parken en door andere instanties beheerde domeinen bij, dan komen we nog lang niet aan de
15% in Vlaanderen, om nog maar te zwijgen over het Europees gemiddelde van 42% natuur t.a.v. de totale
oppervlakte.
Er is dus zeker nog werk aan de winkel om onze eerder kleine gebieden nog verder te verruimen en aan te
vullen met aansluitende gronden. Deze strategie pasten we reeds meermaals toe, laatst met de aankoop van
Schapenhagen, in de perimeter van de Oude Spoorwegberm.
Het streefdoel volgens de Vlaamse groennormen is dat elke burger binnen een straal van 1,6 km van de woning
toegang moet hebben tot een natuurgebied van minstens 30 ha groot voor een optimale gezondere
samenleving. De stijgende bevolkingsdichtheid neemt echter steeds meer open ruimte in beslag en zet deze
natuurdoelstelling erg onder druk.

Tips voor gezondheid en geluk
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Bij een nieuw jaar horen traditioneel wensen en goede voornemens. In essentie vertalen deze steeds ons
verlangen naar gezondheid en geluk. Gezien wij allemaal uniek zijn, is de invulling van deze wensen en
voornemens individueel verschillend. Toch komt er de laatste jaren één overtuigende vaststelling boven
drijven: natuur en groen maakt gelukkig en houdt gezond.

Foto: Peter Geschier



De natuur laadt je op!

Ga naar buiten, snuif de lucht
op en kijk om je heen. Kijk
alsof je nooit eerder hebt
kunnen kijken en zie eens
hoe ontroerend mooi de
natuur is. Voel hoe je hele
wezen zich letterlijk vult met
de natuur. Je voelt de
vreugde in alle vezels van je
lijf. Het vult je en geeft je
nieuwe energie. Het lijkt of je
thuis komt bij jezelf.

Marleen

Een hart voor de natuur.
Als vrijwilligersorganisatie hopen we uiteraard op het engagement en ondersteuning van de burgers uit onze
regio. Aankopen en beheren van meer nabije natuur gaat immers niet vanzelf. Het doet de afdeling daarom
veel deugd dat er steeds meer inwoners lid worden van Natuurpunt. Met onze 1016 leden einde 2016 is onze
afdeling met 5,8 % gegroeid t.o.v. 2015. We zien ook steeds vaker nieuwe vrijwilligers op onze beheerwerken
verschijnen. Voor de vaste ploeg is dit in elk geval een hart onder de riem. Het steeds groter aantal
aangroeiende natuurgebieden vraagt echter om een substantiëler aantal vrijwilligers. Met de hieronder
geformuleerde doelstelling realiseren we met zijn allen twee vliegen in één klap!

Natuur & welzijn

Foto: Peter Geschier

Foto:Peter Geschier

Twee uur voor de natuur!
We berekenden dat, als elk lid gedurende het hele jaar slechts 2 uurtjes tijd zou investeren, natuurbeheer een
makkie zou zijn! Het hoeft niet altijd zwaar fysiek werk te betekenen zoals werken met schop, vork of rakel.
Er zijn ook legio lichte werkjes. Belangrijk is dat je beweegt in de natuur en de heilzame werking aan den lijve
ondervindt.  Je werkt gelijk mee aan meer schoonheid, toegankelijkheid en biodiversiteit in jouw nabije natuur!
Hou de activiteitenkalender in de gaten en meld je bij voorkeur even aan, zodat we je kunnen voorzien van
het nodige werkmateriaal. Doen hé!
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Hyla-nieuws

De jaarlijkse paddenoverzetactie: de keuze tussen leven en dood voor onze amfibieën op
het Senthout in Duffel.

Binnenkort is het weer zover. Wanneer juist kan zelfs
de meest doorwinterde paddenoverzetter
tegenwoordig niet meer op voorhand voorspellen. De
winters zijn gemiddeld te zacht en de laatste 5 jaar
verliep er geen enkele paddentrek meer volgens het
boekje door extreme droge voorjaren en late
winterprikken. Aan de paddentrek zien we duidelijk
dat er iets aan de hand is met het weerpatroon: ook
hier lijkt de klimaatverandering zichtbaar te worden.

Wat we wel met zekerheid weten is dat, van zodra er
avonden zijn tussen 15 januari en 20 april met
temperaturen vanaf 8 graden en met de juiste
luchtvochtigheid, ons amfibieënvolkje op stap gaat.
De piek van de paddentrek situeert zich doorgaans
tussen eind februari en midden maart, maar zoals
gezegd durft dat de laatste tijd wel eens anders uit te draaien. Meer algemene info vind je op:
www.paddenoverzet.be of www.hylawerkgroep.be

Als wij tijdens die avonden met paddentrek niet in actie schieten, wordt de jaarlijkse liefdeswandeling van
onze amfibieën een massaslachting. Gemiddeld verwachten we dat 500 tot zelfs enkele duizenden dieren
de oversteek wagen. Hiervan plukken we ongeveer 90% van de rijwegen zodat ze niet eindigen als
verkeersslachtoffer. We verzamelen de dieren in emmers, tellen ze, brengen ze op soort en geslacht en laten
ze dan vrij in de sloot van het natuurgebied Babbelbeekse Beemden. Hier kunnen de dieren in alle rust voor
nakomelingen zorgen en is een nieuwe generatie kikkers, padden en salamanders verzekerd.

Heb je dus zin om dit fenomeen mee te maken en mee actief onze kikkers, padden en salamanders van een
gewisse verkeersdood te redden?

Schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar johan.asselberghs@skynet.be of  registreer je op onze website
http://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/studie/hyla/index.html. Je ontvangt dan een
inschrijvingsformulier  samen met praktische tips. Als geregistreerd kandidaat-paddenoverzetter ontvang je
de digitale Hylakrant zowat dagelijks in je mailbox zolang de paddentrek loopt. Zij die de Hylakrant vroeger
al ontvingen krijgen hem automatisch toegestuurd. De Hylakrant probeert een zo correct mogelijke
voorspelling te doen op basis van het vermoedelijke weerbeeld. Met een code delen we mee of er paddentrek
zal zijn en hoe intens deze kan zijn. Je kan de Hylakrant ook volgen op onze afdelingswebsite:
www.natuurpuntoudespoorweg.be

Onze amfibieën rekenen op jullie!

Johan Asselberghs
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Bosbiekeskrant

De                Krant

Editie 19

BLADEREN
BOMEN
BOSBIEKE
BOSMIER
BOSUIL
EEKHOORN
EVERZWIJN
HERT
KONIJN

Beste jonge natuurvriendjes, prettige feesten achter de rug?
We hebben weer een nieuw jaar voor de boeg waarin we
de  natuur een handje kunnen helpen, of er gewoon in
kunnen wandelen en spannende avonturen meemaken.
Vergeet ook niet mee te doen met het Grote Vogelweekend
(28-29 januari). En tot het weer lente wordt, zorg je toch
voor de vogels in je tuin?
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LOOFBOS
MOS
NAALDBOS
NATUUR
PADDENSTOEL
VAREN
VOSSENHOL
WANDELING
WOELMUIS

Als het weer wat tegenzit, zijn er binnen altijd
wel wat leuke spelletjes te doen. Zo kan je
deze woordzoeker oplossen. Vind je alle
woorden? Ze kunnen van links naar rechts
staan, of van boven naar onder.

Weetje over pinguïns

Van de 18 soorten leven er slechts 7 op het Antarctische ijs.
De bekendste zuidpoolpinguïns zijn de keizerpinguïn en de koningspinguïn.
Je herkent ze allebei aan de mooie goudgele gloed rond hun halsband.
Natuurlijk is de keizer nog groter dan de koning.
De keizerspinguïns kunnen 1,2 m groot worden. Ze leggen 1 ei dat ze uitbroeden
op hun poten.

Maar de meest voorkomende pinguïn op Antarctica is de Adéliepinguïn die
ongeveer 45 cm groot is. Met zijn korte poten kan hij alleen maar waggelend
rondlopen.

Lopen als een pinguïn is goed als stretching van de kuiten na het lopen !
Ga op je hielen staan, strek je armen naast je lichaam met de handen naar
boven en stap als een pinguïn

http://www.paddenoverzet.be
http://www.hylawerkgroep.be
mailto:johan.asselberghs@skynet.be
http://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/studie/hyla/index.html
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Bijdragen van:

Eef Hellemans
Gerd De Roeck

Hedwig Van Herck
Kristel Fierens
Peter Geschier

Knutselhoekje: maak je eigen pinguïn.

Benodigdheden: wc-rolletje, zwarte en witte verf (of zwart en wit papier) voor het lijf en de buik.
Oranje papier voor poten en snavel, wiebelogen (je kan ook zelf ogen maken van wit en zwart papier),
lijm, wol of touwtje en takje als je er een marionetje wil van maken.

Knip het wc-rolletje in twee, of laat het heel als je een grotere
pinguïn wilt. Als je hem groter laat en op een kartonnetje kleeft
kan je hem gebruiken om balpennen of potloden in te zetten.
Verf het rolletje zwart of kleef er zwart papier rond. Knip een
ovaal uit in wit papier of schilder een ovaal als buik op het zwarte
lijf.  Kleef er de ogen op. Knip van oranje papier een snavel en
poten en kleef ze op het rolletje.

Veel knutselplezier!
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Receptje

Wanneer je in Engeland bent, kan je zowat overal “fish and chips”
eten en dan bedoelen ze viskroketjes met friet. Maar je kan ook echt
vis en chips maken!

Wat heb je nodig:
- ongeveer 500 g visfilet (stevige vis)
- 2 eieren (alleen eierdooier, losgeklopt)
- 100 g bloem
- klein zakje chips naar keuze per persoon (bv. pickles- of paprikachips).

Ieder kiest uit zijn zakje de vijf grootste chips uit en legt deze opzij.
De rest van de chips wordt verkruimeld: in een grotere plastic zak overbrengen en rollen met de
deegrol of een lege fles.
De visfilet in niet te dunne reepjes snijden.
Zet 3 kommetjes klaar : 1 met bloem , 1 met losgeklopt ei en 1 met de geplette chips .
Wentel de vis eerst door de bloem, dan door het ei en dan door de chipskruimels.

Bak de vis mooi goudbruin : 4 à 5 minuten in de friteuse of gewoon in de pan.
Aan tafel worden de grote chips samen met de visreepjes geserveerd met groenten naar keuze .

Voetnoot voor de ouders: het klaarmaken met de kinderen is een kleverig keukenavontuur, maar het
resultaat is gegarandeerd een succes!

Wil jij graag jouw verhaaltje, mopje, tekening, foto met ons delen? Stuur ze dan naar ons mailadres
redactie@natuurpuntoudespoorweg.be. We krijgen je bijdrage graag 1 maand vóór elke
verschijningsdatum: dus 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.
Alvast bedankt!

Tot een volgende keer!
Psst: kom je de padden helpen overzetten?

Bosbiekeskrant
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Gluren bij de buren

Natuurpunt is eigenaar geworden van maar liefst 31 ha natuurgebied in de kleiputten van Terhagen. Het gaat
om voormalige kleiputten die zich oostelijk van de Hoogstraat situeren en tot op heden ontoegankelijk zijn.
Aan deze aankoop ging ongeveer twee jaar overleg vooraf. "Kleiputten Terhagen" wordt de naam van het
nieuwe natuurgebied, een naam die een link legt met het dorp aan de Rupel en het verhaal van de
steenbakkerijen. Een belangrijk streefdoel is nu de opmaak van een natuurbeheerplan. Hiervoor zal het
Natuurontwikkelingsplan voor de kleiontginningsgebieden in Boom en Rumst, opgesteld in 2012 door het
INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), een stevige basis vormen. Vrijwilligers van Natuurpunt
Rupelstreek en medewerkers van Natuurpunt Studie waren toen nauw betrokken bij de opmaak van dit
ambitieuze plan. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Natuurontwikkelingsplan is de verhoging
van de natuurwaarden van het gebied en dan vooral door het creëren of behouden van biotopen voor
zeldzame soorten zoals: rugstreeppad, kamsalamander, oeverzwaluw en woudaapje.

Een andere ambitie is een potentieel geschikt leefgebied creëren voor de bever. Een belangrijke voorwaarde
voor een effectieve kolonisatie door de bever is echter dat er dan enkele natuurverbindingen met de Rupel
gecreëerd worden. POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen werkt aan zo'n verbinding in de
bufferzone tussen het industriegebied en de dorpskern van Terhagen.

Openstelling van het natuurgebied is eveneens een belangrijke doelstelling. Om de ontwikkeling van
kwaliteitsvolle natuurwaarden te realiseren dienen er echter verstoringsvrije zones behouden te blijven. Dit
heeft als gevolg dat op termijn enkel zachte recreatievormen, zoals wandelen en natuurobservatie, kunnen
worden toegelaten en dat er voldoende grote rustzones beschermd moeten blijven tegen verstoring. Maar
nu al kunnen we aankondigen dat in 2017 de poort van het natuurgebied "Kleiputten Terhagen" op z'n minst
2 keer zal worden opengezet. De eerste opendeurdag is voorzien voor 18 juni - hou die datum maar al vrij!

Erik De Keersmaecker

Geweldige aankoop bij onze buren van Natuurpunt Rupelstreek!
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Foto: Erik De Keersmaecker

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be.
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be.
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be.


Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de
gemeentes Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel.  Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude
‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voorjaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen,
bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. Het gebied kent enkele topsoorten zoals Eenbes,
Sneeuwklokje, Bosgeelster, Grote keverorchis, Waterviolier en Zomerklokje. De natuurpracht in
Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo
bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten.

De waterlopen spelen ook een belangrijke rol. In het landschapspark Grote Boshoek meanderen de
Lachenenbeek en haar zijbeken doorheen pareltjes van natte graslanden met dotter- en koekoeksbloemen,
moerasgebieden, en eeuwenoude, unieke, loofbossen met betoverende voorjaarsflora.

Je vindt er ook een goed werkende familiale landbouw in een voor deze regio nog relatief gaaf en open
cultuurlandschap.

Tot slot kent het gebied heel wat erfgoed zoals typische oude hoeves, haagkanten, eeuwenoude slootjes,
dreven en bomenrijen, naast prima mogelijkheden voor recreatie. Kortom een plaats waar je echt nog rust
kan vinden in de drukke verstedelijkte regio ten zuiden van Antwerpen en ten noorden van de Nete.

Jammer genoeg zijn deze bijzonder waardevolle percelen nu relatief klein en liggen ze verspreid en geïsoleerd
in het landschap, waardoor het leefgebied van heel wat planten en dieren versnipperd is. Door de verschillende
puzzelstukken met elkaar te verbinden worden de populaties van beschermde planten en dieren robuuster
en minder kwetsbaar. Tegelijk verbetert de kwaliteit van de omgeving voor omwonenden en alle bezoekers
van het landschap.  Door het landschappelijk versterken van de brede vallei van de Babbelsebeek (de
belangrijkste zijbeek van Lachenenbeek) wordt ook een ecologische verbinding met de zuidelijk gelegen
Netevallei mogelijk.

Vier Natuurpunt-afdelingen actief in dit gebied met een gezamenlijke visie

“Grote Boshoek” is geen gewoon natuurgebied, maar een unieke uitdaging waarin Natuurpunt haar
verantwoordelijkheid wilt nemen. Vier lokale Natuurpunt-afdelingen (Land van Reyen, Zuidrand Antwerpen,
Oude Spoorweg en De Wielewaal) streven ernaar om het gebied te laten evolueren tot één groot open
landschap met meer en betere natuur, extra waterretentie, kleinschalige en multifunctionele (bio)landbouw,
bescherming van het erfgoed en diverse vormen van recreatie. Samen zoeken we naar opportuniteiten om
de bestaande bossen uit te breiden, waardevolle percelen aan te kopen als stapstenen tussen bestaande
natuurgebieden en -kernen, en naar mogelijkheden om extra verbindingen als bomenrijen, houtkanten en
hagen te kunnen realiseren in het landschap en deze voor het publiek toegankelijk te maken.
Kortom: in overleg de natuurwaarden in het landschap versterken waar mogelijk en deze maximaal
toegankelijk maken waar dit verantwoord is.
Het overleg met de andere partners en het beheren van de verschillende natuurgebieden gebeurt verspreid
over de afdelingen met een 30-tal vrijwilligers. Hierbij trachten we ook de lokale bewoners zoveel mogelijk
bij het hele verhaal te betrekken.

Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand met een strategisch project

Uiteraard kan Natuurpunt alleen niet de nodige oplossingen bieden om haar streven te realiseren, daarom is
er een samenwerkingsverband afgesloten via Landschapspark Antwerpse Zuidrand in een strategisch project
onder coördinatie van de provincie Antwerpen.
Vier Natuurpunt-afdelingen, de provincie Antwerpen, 8 gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos,
Ruimte Vlaanderen, Vlaamse overheid, Kempens Landschap, Boerenbond, lokale landbouwers, Bosgroep
Antwerpen Zuid en  grondeigenaars hebben samen het ambitieuze plan opgevat om dat unieke landschap in
de zuidrand van Antwerpen te behouden en te versterken met als doel een landschapswerking die de
gemeentegrenzen overstijgt. Samen maken we werk van meer en betere ‘Beleefbare open Ruimte in de

Samen bouwen aan Landschapspark Grote Boshoek!

Beleid
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Beleid
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Antwerpse Zuidrand’ rond de  thema’s milieu, natuur en landschap,
landbouw, onroerend erfgoed, recreatie en toerisme. Er wordt gewerkt
aan projecten op het terrein zoals wandelen, fietsen, trage wegen,
landbouwverbreding, erfgoed, toerisme, natuurinrichting, enz. Er
wordt ook aan een visie gewerkt waarbij de open ruimte met al haar
functies en kenmerken bekeken wordt zodat we samen kunnen werken
aan ‘Beleefbare open ruimte’ in al haar aspecten.
De Grote Boshoek maakt deel uit van het land van Kontich tot Ranst.
Voor het luik biodiversiteit in de open ruimte, krijgen jullie via deze link
een idee waar de partners naar toe willen werken:
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/
natuur-en-landschap/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit/in-
welk-landschapsbeeld-woon-jij/PA_broch_kontichranst_tg.pdf

Johan Asselberghs et al.

In samenwerking tussen Natuurpuntafdelingen
 Zuidrand, Oude Spoorweg, De Wielewaal en Land van Reyen:

Voorjaarsflora en landschapsfietstocht in de Grote Boshoek

Op paasmaandag 17 april kan je van 13 - 17u30 ter plaatse al wandelend komen kijken. Of fiets je liever mee
de lus (15-20 km), waarbij je de drie groengebieden kan bezoeken? Twee ervan: het Babbelkroonbos en het
Uilenbos, zijn normaal niet toegankelijk voor het grote publiek, grijp dus je kans!

In elk van deze bijzondere natuurgebieden worden we vergast op een kleine wandeling met aandacht voor
voorjaarsflora, .. en het landschap. De wandelingen starten om 13u15, 14u45 en 16u15 en duren telkens 45-50
minuten, waarna we naar het volgende punt fietsen. Op alle plaatsen kan je achteraf ook een drankje nuttigen
om even uit te rusten. Wandelaars zijn welkom in de drie gebieden.
Je kan op ieder van deze drie plaatsen op de aangegeven uren vertrekken:
1) voor het Babbelkroonbos (1): aan de parking van de begraafplaats, Bouwenstraat te Lint;
2) voor de Babbelbeekse beemden (2): aan de ingang van het natuurgebied: Bremstraat/Senthout te Duffel;
3) voor het Uilenbos (3): Boshoekstraat 99 Hove (aan het oude hoevetje).
Meer info: frank.adriaensen@uantwerpen.be (1), dirk.costrop@telenet.be (2), hugo.waeterschoot@scarlet.be 3)

Wil je dit Grote Boshoek-project specifiek steunen?
Tientallen Natuurpunt-vrijwilligers werken vandaag al volop aan de natuur van morgen. Een grote groene
open ruimte is goed voor plant en dier, maar ook voor u, om er als wandelaar, fietser of bewoner van te
genieten.

Uw hulp is meer dan welkom. U helpt ons een flink stuk vooruit met een financiële bijdrage, groot of klein. U
kan dit doen door storten van een bedrag naar keuze op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer vzw, met vermelding: Gift Fondsnummer F-04008 (Grote Boshoek)

Alvast veel dank voor uw steun!
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Info

Natuurlijk bewegen en werken is belangrijk!

We hebben het echter vaak verkeerd geleerd. Zo is bijvoorbeeld
de slogan ‘ga door je knieën om te tillen’ erg slecht voor je rug.

Wil je al doende leren hoe het wel moet? Kom dan op zaterdag
29 april naar de gratis infosessie met kinesitherapeut Jos
Luyten. Hij zal je de oefeningen aanleren op basis van de STEP®-
tiltechnieken.

Afspraak: 10 u aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 12 u.

Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Achteraf is er gelegenheid om na te praten en iets te drinken.
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De Oude Spoorwegberm: al 30 jaar het langste natuurgebied in Vlaanderen!

Dit moeten we uiteraard vieren, blokkeer daarom nu al 14 mei in je kalender!

We hebben met Schapenhagen uiteraard een schitterende locatie om deze activiteit te organiseren. Er wacht
ons nog heel wat werk om alles op poten te zetten, maar we kunnen jullie nu al vertellen: hier zal nog lang
over worden gepraat!
Het wordt een bermhappening, kunstenwandeling, natuurwandeling+, totaalspektakel, …
Je zintuigen zullen overuren moeten doen om alle indrukken te kunnen verwerken!
En er wordt gefluisterd dat ook de grootste inwoner van Kontich van de partij zal zijn…

Ga je in 2017 mee op het ledenweekend?

Deze keer kiezen we voor een heus kasteel te midden van
500 ha bossen en een nog groter beschermd natuurgebied.
Het bevindt zich in Vireux-Wallerand nabij Givet, vlak over
de grens in Frankrijk.
Het weekend gaat door van 8 tot en met 10 september 2017.
De prijs bedraagt €120, kinderen onder de 14 jaar €60,
onder de drie jaar gratis.

Let wel: het aantal personen is beperkt!
Daarom volgende werkwijze:
1. Je schrijft je in op  http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-ledenweekend.html
2. Je krijgt de bevestiging van je inschrijving.
3. De inschrijving is definitief na het betalen van een voorschot van 50% van het verschuldigde bedrag op
afdelingsrekening BE 65 5230 8019 2096 met vermelding “voorschot ledenweekend”.
Meer info over de locatie vinden jullie op de website http://www.chateaulerisdoux.fr/
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Kom je naar onze afdelingsdag op 28 januari 2017 ?

Eerst (vrijblijvend) een  pittige wandeling door de Mosterdpot.
Gids: Johan Asselberghs.
Afspraak: 15 u in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT).
Einde omstreeks 16 u 45.

Aansluitend vanaf 17 u: algemene vergadering met overzicht van de
activiteiten van het voorbije en nieuwe jaar, daarna gratis nieuwjaars-receptie verzorgd door onze
onvolprezen bosbiekes!

Om voldoende hapjes te kunnen voorzien: graag een seintje als je komt aan Dirk Costrop via mail
dirk.costrop@telenet.be of gsm: 0476/66 08 28.

Tot dan!

Activiteiten

ANKONA-ontmoetingsdag

Hét uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. Thema
van deze editie is ‘Watergebonden natuur’,  goed gekozen want heel wat waardevolle natuur in de
provincie Antwerpen is gelieerd met (de oevers van de) rivieren en waterlopen, maar ook met poelen en
vennen waaraan onze provincie rijk is. Deelname is gratis, inschrijven verplicht en kan t.e.m. 4 februari via
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-
ontmoetingsdagen.html waarop je ook het volledige programma kunt raadplegen.

Info

http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-ledenweekend.html
http://www.chateaulerisdoux.fr/
http://www.chateaulerisdoux.fr/
mailto:dirk.costrop@telnet.be
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.html


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 Beheer 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):
Aeneas Peeters
Voorzitter en contactpersoon
aeneaspeeters@telenet.be
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Arn Libot
Voorzitter en contactpersoon
arn.libot@yahoo.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
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 Namiddagwandeling achter de Mosterdpot

 Ochtendwandeling in de Goorbosbeekvallei

Ook in december is het leuk vertoeven in de natuur:
met de laagstaande zon heb je heel andere visuele
ervaringen!

Peter
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 De begeleiders maken zich klaar …
 Foto: Ludo Bakkovens

 Een warm onthaal is verzekerd.
 Foto: Peter Geschier

Het afdelingswinkeltje is paraat.
Foto: Peter Geschier

 Ook honger is uit den boze!
 Foto’s: Peter Geschier

 Dorst wordt hier fanatiek bestreden
 Foto: Ludo Bakkovens

De bosaanplant in Schapenhagen was een geweldig succes, dankzij de talloze vrijwilligers waarvan je er hieronder
enkele aan het werk ziet.


