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Info

Even je aandacht graag.
Wanneer er een stickertje kleeft op het adreslabel, heb je volgens onze gegevens je
lidgeld voor 2017 nog niet gestort. Nog even ter herinnering: in het natuur.blad dat je
in december in de bus kreeg, zat je lidkaart voor 2017 er al wel bij, maar dat betekent
niet automatisch dat je al betaalde. Wil je dat nog eens nakijken? Het is echt van belang
dat je lid blijft van Vlaanderens grootste natuurfamilie!
Alvast bedankt om het in orde te brengen!

Belangrijke afdelingsdata in 2017
29 / 04 Rugschool: leer hoe je rug te sparen!
14 / 05 Bermhappening Oude Spoorwegberm.
02 / 07 Inspirerende zomerwandeling in de Vuile Plas.
09 / 07 Amfibieënexcursie naar Zuid-Limburg (NL).
Ons tijdschrift is ook digitaal te lezen, bovendien is dat volledig in kleur en verschijnt het ongeveer
tien dagen voor de ‘hard copy’. Heb je niet echt de behoefte om ons tijdschrift op papier te
ontvangen? Laat het ons weten met een mail naar redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
Wil jij peter of meter worden?
Het beheer en onderhoud van onze gebieden vragen veel aandacht. De nodige ingrepen
worden dan ook zorgvuldig gepland. Af en toe gebeurt het echter dat door onvoorziene
omstandigheden een 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!
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: Anne Degraef, Diane Massin, Dirk Costrop, Gerd De Roeck, Hedwig Van Herck, Johan Asselberghs,
Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Sabine Cerstiaens.
Foto’s/tekeningen: Anne Degraef, Eef Hellemans, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens, Luc De Naegel, Peter
Geschier, Philip De Keyser.
Verjoegen de zetduivels: Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul Catteeuw.
Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk
30 juni 2017 naar de redactie op mailadres redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: de Babbelbeekse Beemden
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Foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste natuurpunters
Jullie komen toch naar onze bermhappening
op 14 mei? Het 30-jarig jubileum van de Oude
Spoorwegberm willen we passend vieren!
We hebben hiervoor een wandeltraject van
ongeveer 4 km uitgewerkt, waarbij ongeveer
elke 400 m iets te beleven valt. Niet te missen,
deze wandeling doorheen de natuur, vol
verrassingsacts, muziek, kunst, animatie…
Wie zich de bermhappening van 10 jaar
geleden nog herinnert, weet dat dit meer dan
de moeite waard is!
Vertrekken kan vanaf 13 u aan Schapenhagen.
Daar krijg je een brochure met wandelkaart
waarop staat aangegeven wat je allemaal kan
beleven. Meer info vind je elders in dit
nummer. Wil je enkele uurtjes mee helpen aan
toog/tap/opbouw of afbraak? Geef dan zeker
een seintje aan dirk.costrop@telenet.be.
Schapenhagen als uitvalsbasis voor de
bermhappening is een logische keuze, je kan
meteen de evolutie van het aangeplante bos
komen bewonderen. Dit gebied was
oorspronkelijk ingekleurd als KMO-zone. Door
de omzetting naar bos met een wandelpad
erdoor komen wandelaars nu al volop aan hun
trekken. Met onze aanpak krijgt dit gebied
terug een maatschappelijke meerwaarde.
Ondertussen heb ik kwatongen horen zeggen
over Schapenhagen: “En dat kan allemaal met
ons belastinggeld”.
Laat me dit toch even corrigeren. De regel bij
Natuurpunt is dat de lokale afdeling de
“restfinanciering” betaalt. Dit wil zeggen: de
aankoopprijs + kosten – de subsidies van het
Vlaamse gewest. In onze regio zijn de
grondprijzen
naar
Natuurpuntnormen
extreem hoog. Bovendien zijn op KMOgronden de subsidiemogelijkheden quasi
onbestaande. Dus: hoge aankoopprijs en
weinig subsidies = zeer grote restfinanciering.
Ook de aankoop van het Pluysegembos aan de

Edegemse beek was een dure aankoop, met
beperkte subsidiemogelijkheden.
Een goed verstaander begrijpt dus dat we met
onze afdeling ettelijke honderdduizenden
euro’s moeten bij elkaar schrapen. Sponsoring
en acties als de bermhappening helpen om dit
gat dicht te rijden.
Gelukkig zijn er ook meevallers: het
gemeentebestuur Kontich steunde ons project
met een zeer mooie bijdrage van € 30.000. De
Bos-je-mee-actie helpt zeker ook het gat te
dichten, de actie loopt trouwens nog steeds!
En toch hebben we met ons bestuur nog een
bijkomend engagement genomen: met de
Bos-je-mee-actie werken we nauw samen met
de Stichting Alzheimer Onderzoek.
Dit is eigenlijk zeer logisch en het bewijst dat
we met onze afdeling niet wereldvreemd zijn.
De strijd tegen dementie gaat ons allen aan en
we gunnen iedereen de mogelijkheid op een
mooi leven, met prachtige natuur en vele
bossen. We beschouwen de samenwerking
met SAO dus als een logische aanvulling op
wat we zelf willen bereiken. Misschien duurt
het dan wat langer vooraleer onze financiële
put gedempt is, maar dat hebben we er graag
voor over.
Bovendien, geld zegt niet alles. Het grootste
kapitaal van onze afdeling zijn jullie toch: onze
vrijwilligers, leden en sympathisanten?
Tot binnenkort op de bermhappening?
Dirk
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Educatie

Succesvolle cursus Roofvogels afgerond met prachtuitstap.
Van 12 januari tot en met 23 februari hebben we in vier lessen een
boeiende en intensieve cursus van Koen Leysen gekregen over de
roofvogels die vooral in onze gebieden voorkomen. Na een grondige
training waarin we vooral trachtten ons de identificatie van de
verschillende soorten eigen te maken, kregen we als kers op de taart
een uitstap naar het Land van Saeftinghe. Hier zouden we onze
opgedane kennis testen.
Onze groep vulde een volledige bus en met schitterend
weer zijn we vertrokken vanuit Duffel. Als tweede gids
kwam Koen Maes met ons mee. We startten op de
Verrebroekse Blikken en bezochten dan onderweg
verschillende zeer vogelrijke schorren en polders.
Nadien reden we naar Doel en hebben van op de
Middenstraat, waar je een mooi uitzicht hebt, een paar
roofvogels gespot: o.a. een aantal buizerds. Op één van
de koeltorens zat een slechtvalk.
‘s Middags lunchten we in een zeer typisch en gezellig café, volgestouwd met plaatselijke brocanterie. (“Het
verdronken Land” in Emmadorp).
Na een lekker biertje trokken we naar de dijk van het Verdronken Land van Saeftinghe die we volledig afliepen
al speurend met verrekijkers en sterke telescopen in de hoop roofvogels te zien. Bruine kiekendieven, een
vrouwtje blauwe kiekendief, een torenvalk, een sperwer, een havik toonden zich. Maar we zagen ook veel
niet-roofvogels: zo konden we ondermeer grote zilverreiger, scholekster, kluut, lepelaar, tureluur en
roodborsttapuit aanvinken.
Het was een heel aangename en leerrijke tocht, vooral in het opzicht dat je heel veel geduld en ervaring moet
hebben om een roofvogel te spotten en hem dan ook nog eens te kunnen identificeren.
Diane

Foto’s Peter Geschier
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BEELD IN ZWART EN WIT

Icarusblauwtje

Foto: Dirk Costrop

Beleid

Nieuws uit de Babbelbeekse Beemden
Jarenlang is beleidsmatig gewerkt aan een betere bescherming van de Babbelbeekse Beemden en de uitbouw
van het natuurgebied. In zowel de gemeentelijke, provinciale als gewestelijke ruimtelijke plannen is de
bescherming van de Babbelbeekse Beemden en de vallei van de Babelsebeek opgenomen. Zo bepaalt het
gemeentelijk structuurplan dat dit een belangrijke lokale natuurverbinding is. In het provinciale structuurplan
is een natuurverbinding afgebakend tussen de Nete en het Lachenenbos. Die kan alleen gerealiseerd worden
via de vallei van de Babelsebeek. De noodzakelijke puzzelstukjes vallen nu stilaan in elkaar.

Aankoop van perceel mee gefinancierd door de gemeente Duffel en giften
Zoals jullie allemaal al weten, heeft Natuurpunt in juni vorig jaar het middelste stuk van de Babbelbeekse
Beemden kunnen kopen. Dat is geweldig nieuws, want dit stuk van 0,66 ha werd door ons al in beheer genomen
begin jaren ‘90. De aankoop van zo’n perceel kost natuurlijk geld. Het huidige schepencollege had in het
bestuursakkoord de verdere uitbouw en bescherming van de Babbelbeekse Beemden ingeschreven en hield
woord. Onder impuls van de schepen voor leefmilieu Nora Bertels kregen we voor de eerste keer een financiële
ondersteuning van de gemeente Duffel voor een aankoop van een terrein (zie ook pagina 12). Na aftrek van
de Vlaamse subsidie bleef nog 10% van het bedrag te zoeken. Ook dat is gelukt dankzij de giften die we mochten
ontvangen in antwoord op een brief die we busten in de buurt. Zowel aan het gemeentebestuur als aan de
gulle gevers uit Senthout, Missestraat en wijk de Beunt een hartelijke dank!

Herbestemming via gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Na jarenlange bevraging zal in mei het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Duffel-West
door de gemeenteraad van Duffel voorlopig vastgesteld worden, waarna het in openbaar onderzoek gaat. De
opmaak van dit RUP is een bindende bepaling in het ruimtelijk structuurplan van Duffel en wordt nu, na veel
voorafgaand overleg met alle betrokkenen en gesteund door een advies van de GECORO, definitief
gerealiseerd. Het is een heel belangrijk RUP want het moet de open ruimte beschermen en de valleien
vrijwaren, maar ook rechtszekerheid geven aan de land- en tuinbouw. De door Natuurpunt beheerde stukken
(in huur en eigendom) krijgen in dit RUP allemaal een natuurbestemming waardoor de Babbelbeekse Beemden
eindelijk ook juridisch beschermd zijn. Daarmee gelden meteen de strengste regels van het natuurdecreet,
namelijk het behoud en de ontwikkeling van natuur. Momenteel liggen de Babbelbeekse Beemden nog in
zuiver (herbevestigd) agrarisch gebied waardoor hier in theorie alles mogelijk is. Gelukkig is er ook de
watertoets, maar het is toch net iets moeilijker zolang de Babbelbeekse Beemden “zonevreemd” blijven liggen.
De open ruimte rond de Babbelbeekse Beemden krijgt een overdruk natuurverweving en landschappelijk
waardevol gebied waardoor er geen bijkomende
gebouwen kunnen opgetrokken worden en de
bestaande
natuurwaarden
en
kleine
landschapselementen bewaard blijven. Van zodra de
herbestemming een feit is, zullen we als Natuurpunt
proberen het landschap verder te herstellen en te
versterken door met eigenaars, landbouwers en de
betrokken overheden samen te werken. Daarmee zijn
we eigenlijk gekomen aan het strategisch project van
de Grote Boshoek ingediend door het landschapspark
Zuidrand. De Babbelbeekse Beemden en omgeving
Senthout vormen het meest zuidelijke stuk van de Grote Zicht op het deel met de hoogspanningsmast Foto:Peter Geschier
Boshoek. Hierover kon je al lezen in ons vorig nummer.
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Beleid

Integraal waterbeheer en natuurontwikkeling
De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie
Antwerpen
is recent gestart met de
langverwachte inrichtingswerken zodat de
Babbelbeekse Beemden nog meer water kunnen
bergen dan ze nu al doen. Ter hoogte van de
Hoevelaan wordt een grotere koker gestoken op
de Arkelloop zodat meer water naar de
Babbelbeekse Beemden kan doorstromen. Om
dezelfde reden wordt even verder de ruimingswal
naast de Arkelloop stroomopwaarts doorbroken.
Op de twee terreinen in eigendom van de
provincie beginnen de echte inrichtingswerken.
De volledig verlande historische waterpartij
Locatie van de werken
onder de hoogspanningskabel wordt helemaal
uitgebaggerd zodat er terug een volwaardige poel
ontstaat. Naast meer waterberging wordt hierdoor ook het oude biotoop in ere hersteld. We hopen weldra
terug waterranonkel en waterviolier te zien. Ik herinner me nog levendig de witte bloemenzee uit mijn jonge
jaren. De bruine kikker die hier vroeger heel veel eitjes afzette, watersnippen, wintertalingen zullen mee
profiteren.
Een andere belangrijke ingreep zien we aan de
beek zelf: die zal terug schuinere oevers krijgen
waardoor ze beter kan meanderen. Dat zorgt
voor stroomverschillen en geeft de beek terug
dynamiek. De schuine oevers kunnen
gedeeltelijk eroderen, wat dan weer
nestmogelijkheden geeft aan de ijsvogel. Verder
stroomafwaarts op grondgebied Lier wordt de
bestaande Babelsebeek verlegd, verder van de
Bremstraat. Hierdoor zal er een prachtig wetland
ontstaan met een sterk meanderende, trager
stromende beek. Na de werken zal Natuurpunt
deze percelen verder beheren en in
Nieuwe hermeandering aan de Babelsebeek
Foto: Peter Geschier
samenwerking met de gemeente en provincie
verder uitbouwen.

Babbelbeekse Beemden bijna erkend natuurreservaat?
Eind 2015 is een erkenningsaanvraag ingediend voor de Babbelbeekse Beemden in het kader van het Grote
Boshoekproject (waarin ook het Babbelkroonbos en Langbos-Babbelse Plassen is opgenomen), om het gebied
te laten erkennen als natuurreservaat. Het dossier zou nu nog wachten op een handtekening bij onze minister
voor natuur, Joke Schauvliege. Zij deed de belofte om jaarlijks ongeveer 400 ha bijkomend erkend natuurreservaat te erkennen. Bij de vorige ronde eind december waren we er niet bij, maar ze keurde wel het door
het landschapspark ingediend strategisch project De Grote Boshoek goed. Een erkenning van de Natuurpuntpercelen zou een logische uitvoering zijn binnen dit strategisch project.
Wanneer we de provinciale gronden allemaal in beheer krijgen, zullen we in de Babbelbeekse Beemden
ongeveer 6 ha natuurgebied effectief beheren.
Johan
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Tussendoor

Heb jij ook gekeken naar de serie “Als de Dijken breken”? Indrukwekkende beelden waren het: de overstromingen in Nederland en Vlaanderen, de kracht van het water, het verlies aan mensenlevens, de materiële
schade, …: beangstigende beelden! En dan komt het gevoel: zou dit mogelijk zijn? Kan een zware overstromingsramp grote delen van de Lage Landen in een mum van tijd onder water zetten?
De serie is net ten einde als voor vrijdag de dertiende januari de storm “Dieter” wordt aangekondigd als een
superstorm die maar ééns in de 50 tot 80 jaar voorkomt. Meteen wordt herinnerd aan de zware Sinterklaasstorm van 2013. En op 25 januari publiceert het Europees Milieuagentschap een rapport dat stelt dat Europa
door de klimaatopwarming zal geconfronteerd worden met een stijgende zeespiegel en extremer weer. Zou
het dan toch kunnen?
Laten we eerst eens wat terminologie, die deels ook in de VRT-serie werd gebruikt, verklaren. Op zee- en
landkaarten worden hoogtes aangegeven ten opzichte van het reductievlak. Dat is het niveau nul voor de
kaart, ook wel het zeeniveau of de zeespiegel genoemd. Interessant is dat in Nederland de gemiddelde
waterstand tussen eb en vloed wordt genomen (het NAP of Normaal Amsterdams Peil), terwijl in België als
maatstaf het gemiddelde wordt genomen van de laagste waterstanden. In België wordt die TAW genoemd:
Tweede Algemene Waterpassing, omdat na W.O. II een herberekening is gebeurd.
Volgens de TAW-getijdentabellen zou, op de dag van superstorm Dieter (13 januari), de vloed in Zeebrugge om
14.04 u een hoogte van 4,65 m bereiken. Het was springtij, en dan komt het water extra hoog doordat zon en
maan op één lijn staan met de aarde en zij door hun aantrekkingskracht een extra “waterberg” creëren. Tegelijk
was een stevige noordoostelijke stormwind aangekondigd die loodrecht op onze kust zou inbeuken. En de
trechtervorm
van
de
Noordzee maakt dat het
water voor onze kust door
noordelijke stormwind nog
eens extra opgehoogd
wordt. Door al deze
elementen
samen
verwachtte men dat het
water tot 6,40 m kon
opgestuwd
worden.
Uiteindelijk bleef de schade
beperkt doordat de wind
wat afgezwakt was, en niet
volledig loodrecht op de kust
blies. De vloed bereikte
slechts een hoogte van 5,30
m. De storm heeft wel
anderhalf
miljoen
m³
strandzand
weggespoeld.
Foto’s: Jos Van Reeth
Hoogtemerk in Duffel
Sommige
kustbewoners
vonden de waarschuwingen
van het KMI overdreven. Maar als de sterkste windkracht wat langer had aangehouden en wat meer naar het
noorden was geruimd, hadden kust en Schelde-monding wel degelijk zware averij kunnen oplopen.
Kontich en Duffel liggen ver achter de kust. Zijn we hier veilig voor overstromingen?
Stel: langdurige en hevige regenval doet grachten, beken en rivieren zwellen. Het overtollige water moet
uiteindelijk via de Schelde naar zee afvloeien. Maar als intussen een noordoostelijke stormwind op de
Scheldemonding inbeukt en het water terug stuwt, is de kiem voor een overstromingsramp gelegd.
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Tussendoor

Daarom moeten we in het
binnenland inzetten op hoge, sterke dijken. En op
ruimte voor het water. In
geval van noodweer moet
het water kunnen overlopen naar retentiebekkens
en overstromingsgebieden.
De overheid heeft dit begrepen en legt op diverse plaatsen zulke retentiebekkens
aan. En niet zelden wordt
er met Natuurpunt samengewerkt om die bekkens te
beheren. Zo beheert onze
afdeling overstromingsgebieden rond de GoorbosRetentiebekken Goorbosbeek Foto: Ludo Bakkovens
beek, aan het Hulstmansbos
(de Cobra), de Babbelse
Plassen en de Babbelbeekse beemden. Daar komen nog de toekomstige bekkens in Schapenhagen en in het
Pluysegembos bij.
Wie Natuurpunt steunt, steunt dus de gemeenschap en zichzelf. Niet enkel door mooie stukken natuur te
creëren en te onderhouden, maar ook door bescherming te bieden tegen overstromingen.
Jos

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 de afdelingskas € 2 ten voordele van
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.
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Wandelingen die inspireren

Via deze rubriek nemen we je telkens mee op een verrassende seizoenswandeling in onze regio. We laten ons
niet alleen inpalmen door bijzondere waarnemingen maar hebben eveneens aandacht voor het wonderbaarlijk
effect van de natuur op de mens. Uiteindelijk doel is ook jou te inspireren om te wandelen, alleen of in groep
en te profiteren van de energiegevende en ontspannende natuur.

Een explosie van lentesensaties
Lentewandeling over het Mispeldonkpad te Bonheiden op 2 april 2017
De natuur oogt fris en uitbundig
De lichte en zonnige dagen in maart hebben de ontluikende natuur een flinke boost gegeven. Het gevarieerd
open landschap van Mispeldonk met zijn vochtige weiden en oude bosjes boordevol kleurrijke voorjaarsflora,
fraaie houtkanten met knoteiken en hogere donken brengen ons meteen in het hier en nu. Werkelijk een
weldaad voor het oog!

Herstel van een eeuwenoud landschap
In de Dijlevallei tussen Boeimeerbeek en Dijle vormt Mispeldonk met het Mechels Broek en Cassenbroek een
robuust aaneengesloten groengebied van een 300 ha. De veelheid aan aaneengesloten biotopen biedt ruimte
voor plant en dier.
Mispeldonk dankt zijn naam aan de Mispeldonkhoeve die reeds in 1330 vermeld wordt in het cijnsboek voor
armenzorg. Nabij de hoeve werden zelfs resten gevonden van een Gallo-Romeinse waterput. Een bewijs dat
deze plek reeds eeuwenlang dienst deed als vestingplaats. Niet verwonderlijk: een donk is immers een hoger
gelegen plek in een laaggelegen rivierengebied. Op het einde van de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden
hadden de poolwinden vrij spel, want er was nauwelijks vegetatie. Er werden duinen van zand opgeblazen.
Na de ijstijd werd het rivierdal weer opgevuld met veen en klei en bleven de donken er bovenuit steken.
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Wandelingen die inspireren

Wie zingt daar?
We verdiepen ons niet alleen in de uitbundige voorjaarsbloei
maar leggen ook ons oor te luisteren naar de meest populaire
vogelzang van het seizoen. Tjiftjaf (foto links), vink en
winterkoninkje trekken de aandacht. Toch verbazend hoe het
klein, onooglijk winterkoninkje de volumeknop weet open te
zetten voor zijn van rollertjes doorspekte melodietjes. Nog meer
verbaasd zijn we over zijn Don Juan-allures.

Lenteritueel
Net als in de natuur ontluiken er ook in ons
leven nieuwe kansen en willen we ook in ons
leven nieuwe dingen zien geboren worden.
Het prille, jonge leven heeft nog bescherming
nodig, moet gekoesterd en gevoed worden. Of
het nu gaat om boomknoppen, kiemplantjes,
een pas gelegd ei of nieuw geboren leven.

Je gaat dat jong geborene niet overlaten
aan de nog vaak gure voorjaarsbuien en
grillen. Net als in de natuur gaan we ook
onze prille inzichten, projecten of creaties
nog een poosje moeten koesteren in de
luwte.

Foto’s : Peter Geschier

Daarvoor verzamelen we materiaal uit de
natuur voor een nest. Takjes voor de
stevige structuur, de draagkracht, zachte
mossen, blaadjes, droge grassen voor de
warmte, bescherming en tederheid. Op het
einde van de wandeling doet het nest
dienst voor een ritueel dat onze nieuwe
inzichten verankert.

Geïnspireerd, opgeladen en ontspannen beëindigen we onze heerlijke lentewandeling in Bonheiden centrum
en kunnen nog net de spannende ontknoping van de Ronde Van Vlaanderen volgen .
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
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Beheer

Gemeentelijke steun voor de Babbelbeekse beemden.
Zoals jullie konden lezen in een vorige editie
(nummer 75 - pagina’s 21-22) konden we twee
cruciale percelen aankopen in de
Babbelbeekse Beemden. Rond de jaarwisseling kregen we het goede nieuws dat de
gemeente Duffel ons in dit project steunt met
een bijzonder mooie cheque. De officiële
bekrachtiging van het besluit door het college
kwam helaas net te laat om in het nummer van
februari te worden gepubliceerd. Maar we zijn
er uiteraard bijzonder blij mee!

Foto’s: Ludo Bakkovens

Zaterdagmorgen 4 februari: de Babbelbeekse Beemden krijgen een opknapbeurt. Zes dapperen
gaan de strijd aan tegen omgevallen bomen, dichtgeslibde grachten en woekerend riet. Onder
hen Duffels schepen Staf Aerts die
aan den lijve wil ondervinden welk
gebied de gemeente Duffel
onlangs zo mooi financieel heeft
ondersteund. Zoals gewoonlijk in
het gebied is het werk vrij
inspannend, maar de fijne sfeer en
het onmiddellijk resultaat maken
dat er met veel plezier wordt
gewerkt.

De wandelpaden zowel als de
grachten werden in een recordtijd
vrijgemaakt. Je kan het met eigen
ogen
gaan
bekijken,
want
wandelaars profiteren nu nog steeds
van het toen geleverde werk!

Peter
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Foto’s: Peter Geschier

Activiteitenkalender

zaterdag 29 april

Afspraak: 10 u aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Spaar je rug!
Hoe je rug sparen bij beheerwerken Einde omstreeks 12 u.
Lesgever: Jos Luyten.
(en elders)
Inschrijven (verplicht): Marleen Van Puyvelde
0486/41 36 58

maandag 1 mei

Afspraak: 7.30 u aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT).
Einde omstreeks 17 u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

Wandeling Kleitrappers:
Drankenstand voor de wandelaars

vanaf
woensdag 3 mei

Fototentoonstelling
Natuur geeft kracht
(ism PVT Schorshaegen)

dinsdag 9 mei

Inventarisatie van de flora
in natuurgebied de Mosterdpot:
Adderwortelveld
zondag 14 mei

Bermhappening
30-jarig jubileum: kunst- en
natuurwandeling
zaterdag 27 mei

Promotiestand Meifeesten
in Kontich Kazerne

zondag 4 juni

Afspraak: Kunstencentrum de Loods (rechts
naast het station van Duffel). Zie pag. 19 voor
dagen en uren.
Contact: 015/30 48 30 of mail naar
kunstencentrum.de.loods@emmaus.be
Afspraak: 19.30 u Mechelsebaan 96 te Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond
Geen voorkennis van planten vereist.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Luc De Naegel 03/288 84 86
Afspraak: Vanaf 13 u tot 17 u kan je vertrekken
vanaf de startplaats Schapenhagen
(Pauwhoevestraat, Kontich).
Wandelbrochure te verkrijgen bij de start
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 10 u in Kontich-Kazerne
Einde omstreeks 17 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: 9.30 u aan de ingang van het
natuurgebied op de hoek Langbosweg Boskapelweg te Kontich.
Beheerwerken
Einde omstreeks 16 u.
in natuurgebied Langbos & Babbelse
Later toekomen en eerder vertrekken kan
Plassen ism scouts Kokaz
altijd. Laarzen en/of stevig schoeisel zijn
meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

dinsdag 6 juni

Open bestuursvergadering
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Afspraak: 20.15 u in het Mosterdpotje.

Activiteitenkalender

zaterdag 17 en
zondag 18 juni

Afspraak: 9.30 u aan de ingang van het
natuurgebied op de hoek Langbosweg Beheerwerken
Boskapelweg te Kontich.
in natuurgebied Langbos & Babbelse
Einde omstreeks 16 u.
Plassen ism JINs Kontich: maaisel
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
afvoeren
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

dinsdag 20 juni

Afspraak: 19.30 u ingang AWW bekken 1 - weg
naar Duffelsluizen (zijstraat Binnenweg, Duffel)
Einde omstreeks het invallen van de avond
Geen voorkennis van planten vereist.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc
De Naegel 03/288 84 86

Orchideeëntelling
op Waterlink bekken 1 in de
wegbermen

zaterdag 24 juni

zaterdag 1 juli

Afspraak: 9.30 u aan de ingang van het
natuurgebied op de hoek Langbosweg in natuurgebied Langbos & Babbelse
Boskapelweg te Kontich.
Plassen ism JINs Kontich: maaisel
Einde omstreeks 16 u.
afvoeren
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

Beheerwerken

Beheerwerken
in natuurgebied de
Goorbosbeekvallei: maaibeheer en
onderhoud wandelpad

Afspraak: 9 u 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 13 u.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 2 juli

Afspraak: 14 u onder de brug (volg de pijlen vanaf
de afgeknapte eik) aan de Groeningenlei te
Inspirerende zomerwandeling Kontich.
in gebied de Vuile Plas
Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag 8 juli

Afspraak: 9 u aan het einde van de Zandstraat te
Duffel (aan de Goorbosbeek).
Beheerwerken
Einde omstreeks 13 u.
in natuurgebied de Mosterdpot:
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
maaibeheer van het retentiebekken
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal nuttig.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

zondag 9 juli

Amfibieënexcursie
op zoek naar de boomkikker in ZLimburg (NL)
zaterdag 15 en
zondag 16 juli

Maaibeheer
in natuurgebied de Babbelbeekse
Beemden

Afspraak: 8.30 u aan het plein aan de Van der
Lindenlaan te Duffel.
Einde omstreeks 17 u ter plaatse.
Picknick niet vergeten! Laarzen zijn aangewezen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Afspraak: 9.30 u aan de ingang van het
natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij 't Senthout
te Duffel.
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Laarzen zijn meestal nuttig.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
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Studie

Dier in de kijker: de sperwer
Na de cursus roofvogels is een artikeltje over deze vogel met behendige jachtvlucht wel gepast. Alhoewel,
ondergetekende beweegt zich misschien op glad ijs met al die nieuwe kenners in onze afdeling…
Dit artikel zal het dus niet hebben over de uiterlijke kenmerken van de sperwer, het verschil in grootte tussen
mannetjes en wijfjes, het spectaculair jagen op vogels langsheen hagen en bosrand. Dit alles is simpelweg
terug te vinden in elke vogelgids. Maar kennen jullie volgende weetjes?
Waar komt de naam sperwer vandaan? Er rinkelt wellicht niet dadelijk een belletje, het lijkt niet zo eenvoudig
om een verklaring te vinden.
Nochtans is dezelfde stam van “sperwer” in de meeste West-Europese
talen terug te vinden: in het Duits is het Sperber, in het Engels
sparrowhawk, in het Spaans: esparabel, in het Frans: épervier, in het
Italiaans: sparviere, in het Zweeds: Sparvhök, in het Deens: spurvhøg
en ga zo maar door.
De Engelse naam geeft de duidelijkste hint: sparrow = mus. Ook in het
Duits is een mus: Sperling. Sperwer betekent dus eigenlijk: de
mussenvanger, toch wel een zeer passende naam, niet?
Er zijn taalkundigen die liever verwijzen naar “sphar” uit het Sanskriet
dat verwijst naar snelle bewegingen (zoals een speer), maar
mussenvanger als verklaring blijft toch mijn favoriet.
Zijn Latijnse naam ‘Accipiter nisus’ verwijst naar zijn jachttechniek:
Accipiter betekent: de grijper. Nisus is dan weer een Griekse
mythologische koningszoon die na zijn dood in een zeearend
veranderde. Blijkbaar heeft een bioloog hier ooit een vergissing begaan,
of wou men die snelle sperwer wat meer eer aandoen? Men moet wel
erg bijziend zijn om het verschil in grootte tussen een zeearend en een
sperwer niet te merken…
Nog wat leuke naamweetjes: een oude Nederlandse naam is vinkenvalk.
Een musket (of mosket) is een mannelijke sperwer. Met wat fantasie verwijst dit naar muskieten, de stippen
die als vliegen op zijn buik te zien zijn… Een meer waarschijnlijke uitleg is dat dit een verbastering uit het Frans
is: een mannetjessperwer wordt daar mouchet genoemd. En vermits moucheté gespikkeld betekent…
Nochtans, de tekening op zijn buik is niet echt gespikkeld, het zijn eerder streepjes, die samen banderingen
vormen. Of zou musket dan toch te maken hebben met
onze mussenvanger? Of misschien verwijzen naar het
razendsnel voorbijschieten, als een loden kogel uit een
musket, het 16e eeuws geweer… Tja, fantasie is van alle
tijden!
In de valkerij werden en worden nog steeds sperwers
afgericht. Vroeger bepaalde de (adel)stand welke vogel
men mocht houden in de valkerij: een arend voor een
keizer, een giervalk voor een koning, een slechtvalk voor
een graaf, een smelleken voor een jonkvrouw, een havik Foto’s: Luc De Naegel
voor een jonker en een musket voor een schriftgeleerde.
Zo gegeerd als jachtvogel was de sperwer dus ook weer niet, hij was duidelijk te min voor de echte adel.
Echt zeldzaam is deze roofvogel niet. In de winter kan je ze zelfs zeer dicht jagend bij huizen en in tuinen
waarnemen. Maar eigenlijk kan je van deze prachtige jager het jaar rond genieten. Trek er dus maar op uit
en speur het luchtruim af op zoek naar voorbij flitsende musketten.
Dirk
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Amfibieën

Padden in de tuin
Alle natuurliefhebbers uit onze afdeling kennen het verschijnsel paddenoverzet rond de Babbelbeekse
Beemden en volgen dit jaarlijks fenomeen of werken er zelfs aan mee. Soms hoef je echter niet eens ver te
lopen om het met eigen ogen te zien. Zo kregen we onderstaand bericht van lid Anne in onze mailbox.
Ik volg online ;-) de paddentrek in het Duffelse en de activiteiten errond, wat
ik echter niet wist is dat men dat ook in eigen tuin kan hebben.
Wij wachten altijd met het snoeien van de grassen rond onze grote
natuurvijver tot na de paddentrek om deze amfibieën niet te storen in hun
winterslaap.
Bij ons was tot gisterenavond geen amfibie te bekennen in de grote vijver,
tot ik onze pup om 22 uur uitliet en zag dat hij ergens zeer geïnteresseerd
aan stond te snuffelen. Ik ging kijken (ik had een zaklamp bij): het bleek een
pad te zijn en bij wat rondkijken zag ik overal padden!
Na het uitlaten is ook mijn echtgenoot mee gaan kijken en er was een ware paddentrek richting vijver bezig.
Ongelooflijk mooi om dat te zien :-)
We zijn dan ook vrij lang buiten gebleven om overal te kijken waar er nog waren. We hebben er minstens een
25-tal gezien.
Ik wist niet dat je ook in je eigen tuin een heuse paddentrek kan ervaren !
Anne Degraef

Foto’s: Anne Degraef
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Aankondigingen

Enquête
Wij doen ons uiterste best om jullie vier keer per jaar een interessant en aantrekkelijk tijdschrift aan te
bieden waarin we je een interessante mix willen bezorgen van wat er in onze Natuurpuntafdeling leeft.
Nu zouden we graag van jullie willen vernemen of we wel goed bezig zijn en vooral wat we kunnen
verbeteren. Daarom hebben we een enquête op het internet gezet met een reeks vragen. Het adres is:
https://docs.google.com/forms/d/1y3VZYGckA00uH-hdbBmQWd-CV9o7jGlZyL2hVQYgVag/viewform?edit_requested=true

Deze link is natuurlijk een hele boterham, daarom plaatsten we een makkelijke knop “Enquête tijdschrift”
op de homepagina van onze website natuurpuntoudespoorweg.be.
Wij zouden het bijzonder appreciëren indien een representatief aantal lezers zou willen deelnemen aan
deze enquête. Alleen op die manier kunnen we de beste beslissingen nemen om jullie tijdschrift te
verbeteren.
Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking!
De redactie

Bushcraft
Altijd al eens in de natuur willen slapen in je zelfgemaakte hut of shelter? Wil je leren hoe je vuur kan maken
zonder aansteker of lucifer? Zin om samen een waar feestmaal klaar te maken op het kampvuur? Zelf eens
een houten lepel leren maken?
Kom naar ons bushcraftweekend op 19 en 20 augustus. Laat je zintuigen prikkelen en
proef van de heerlijke verrassingen uit de natuur.
Voor jongeren vergezeld door een volwassene.
Maximaal 30 personen, dus snel inschrijven is de boodschap!
Dit kan via bushcraftosb@gmail.com of 0489/26 41 99

Natuur geeft kracht
Fototentoonstelling in samenwerking
met PVT Schorshaegen en Natuurpunt Oude Spoorweg.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage op 3 mei 2017 van 14 u tot 16 u.
Kunstencentrum De Loods - Spoorweglaan, 2570 Duffel
Info: kunstencentrum.de.loods@emmaus.be - 015/30.48.30
Nadien kan je de tentoonstelling bezichtigen heel de maand mei op zondag van 14 u tot 17 u, maandag 8 en
15 mei van 14 u tot 15.30 u, dinsdag van 9 u tot 12 u, en donderdag 4, 11 en 18 mei van 10 u tot 11.30 u.

Boeiend Ankonaweekend
Natuurfeest Provincie Antwerpen wordt opnieuw gehouden in Ranst tijdens de Fortengordeldag.
De 2e editie van dit gratis feest heeft plaats in het groendomein Vrieselhof (Oelegem) tijdens het weekend
van 20-21 mei. Er zijn weer een 20-tal activiteiten te doen onder het motto ‘Op avontuur in de natuur’. We
willen je terug onderdompelen in de soortenrijkdom van dit uniek domein.
Praktisch:
zaterdag 20 mei, vanaf 17.30 u en zondag 21 mei, 7 - 18 u
Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst (Oelegem)
Vooraf online inschrijven (vanaf midden april) via www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘Natuurfeest’).
Tel. 03 240 59 88; e-mail: ankona@provincieantwerpen.be
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Dagboek

Winterblues
December
De dagen worden kort. De verwarming staat al een hele tijd aan. Liever geen open haard of houtkachel: hout
verbranden zorgt immers voor veel fijn stof. En ik die dacht dat hout een natuurlijke en propere brandstof
was. Niet dus.
Natuurpunt Rupelstreek kondigt de aankoop aan van 31 ha nieuw natuurgebied: “de kleiputten van Terhagen”.
Daar wordt een mens gelukkig van. Vooral omdat ik zelf uit de Rupelstreek afkomstig ben. In mijn herinnering
zie ik nog de kleiputten die door enorme machines werden uitgebaggerd, de eindeloze “leuzzes”, open loodsen
waarin de kleivormen gedroogd werden, de steenovens en de rookspuwende hoge schouwen die het
industriële landschap van de Rupelstreek kenmerkten. En later het mistroostige verval, het maanlandschap
met de verlaten en ondergelopen kleiputten. Nu wordt “mijn” streek weer aantrekkelijk, met nieuwe natuuren recreatiegebieden (De Schorre in Boom!) Jazeker, daar wordt een mens gelukkig van.
Januari
De eekhoorn houdt geen winterslaap. Pluimstaart brengt ons het levende bewijs. Begin januari zien we hem
weer door de tuin rennen, boom op en af klimmen, en halsbrekende sprongen maken. Die is goed wakker!
Op de Hoge Venen en in de Ardennen ligt een dik pak sneeuw. Dat zorgt voor mooie natuurbeelden en veel
langlauf- en skiplezier. Ook de Alpen liggen onder een dikke, witte vacht. In de skigebieden doet men gouden
zaken. Afwachten of het zo blijft: de klimaatopwarming zou in de toekomst wel eens voor verandering kunnen
zorgen. Laten we maar goed zorg dragen voor dat klimaat.
28 – 29 januari: het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Ik doe mee, maar mijn telling is maar mager.
Achteraf bevestigt Natuurpunt dat dit in de algemene lijn ligt: méér tellers, maar minder vogels. En de kleintjes
zakken allemaal één of meer plaatsen in de eindrangschikking, behalve de mus. Merel, kauw, houtduif en
Turkse tortel stijgen.
Februari
Een reiger komt overgevlogen. Ooievaars trekken naar het zuiden,
reigers blijven hier. Dat kan ze wel eens zuur opbreken. Ooit zag ik
een documentaire over standvogels tijdens een lange, strenge winter
in de Lage Landen. Vijvers en plassen waren dicht gevroren, het land lag
onder een dikke sneeuwvacht. Een reiger, die geen voedsel meer vond en
danig verzwakt was, “stierf staande”, zei de commentaarstem. Survival of
the fittest. Doet mij denken aan het natte voorjaar, de kleine vogeltjes, de
veldmuizen en de uilen.
Vlaams minister Joke Schauvliege wil plastic zakjes verbieden. Natuurlijk zijn er weer personen en organisaties
die helemaal niet akkoord gaan met de afschaffing van de plastic zakjes en met het statiegeld voor blikjes en
plastic flessen. Het kan immers niet altijd voor iedereen goed zijn. Maar er moet wel iets gebeuren om de
vervuiling van ons milieu terug te dringen. En als dat elders kan, waarom dan niet bij ons?
19 februari. In het gebied Straatjesbossen in Duffel wordt met de aanplant van 2.800 boompjes een nieuw
speelbos gecreëerd. En onze afdeling speelde daarbij alweer een prominente rol!
Maart
Maartse buien wisselen af met vroege lentedagen. Aan de bomen verschijnen knoppen en miniblaadjes. De
ene plant kleurt al snel groen, bij de andere blijft de winterse kaalheid nog even de boventoon houden.
De dagen worden langer en in de vroege uren klinkt steeds meer vogelzang. Zou 2017 een goed jaar worden
voor de kleine zangvogels? Ik hoop het.
20 maart: de astronomische lente vangt aan. Weg winter!
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Bosbiekeskrant

De

Krant
Editie 19

Beste natuurvriendjes, de lente is aangebroken:
keken jullie er ook naar uit! Er zijn weer een massa
vogeltjes in onze tuinen opgedoken en dan zwijgen
we nog van al die prachtige bloemen. Wij zien het
helemaal zitten. En de bijtjes ook!

Het lieveheersbeestje wil naar zijn vriendje
boven in de boom klimmen en onderweg
zoveel mogelijk bladluisjes opeten. Langs
welke tak kruipt het naar boven?

De moppentrommel
Er loopt een smurf door het bos en ineens krijgt hij een tak tegen zijn hoofd. Zegt hij : "Auw, alweer een
blauwe plek."
Jantje en zijn oma gaan naar het bos. Oma vraagt aan Jantje : "Zie je het bos al ?" Jantje zegt : "Neen, alle
bomen staan ervoor!"
Waarom lachen muizen als ze over het gras lopen? Omdat het gras onder hun oksels kietelt!
Marie is in de vijver gevallen en wordt gelukkig nog net op tijd gered door een voorbijganger. Die vraagt
haar: "Kun je niet zwemmen?". "Jawel hoor", antwoordt Marie een beetje geschrokken, "maar op dat
bordje staat: Verboden te zwemmen!"
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Knutsel een schaapje!
Benodigdheden:
Rolletje van wc-papier, wol, kussenvulling of watjes, gekleurd papier
voor hoofd, 4 takjes voor de poten, lijm, schaar en stiften.
Maak in het wc-rolletje vier gaatjes waarin je de poten kan steken en
kleef de poten (takjes) erin vast. Kleef wol op het rolletje, maak een
staartje en kleef het waar de staart hoort te zitten. Maak een
hoofdje met gekleurd papier en plak er wat watten op en teken er
een gezichtje op. Kleef het hoofd op het lijf, klaar!
Stuur je een foto van jouw creatie naar redactie@natuurpuntoudespoorweg.be?

Eet meer fruit!
De kinderen vragen me zelf om nog eens een
fruitschilderijtje te maken!
Allerlei kleurrijk fruit kan hiervoor gebruikt worden. Je
kan best eerst wel eens horen wat ze echt niet lusten.
Een piepklein snoepje op dat bordje gezond is een extra
stimulans en maakt het voor de “schilder” eenvoudiger
om iets te verzinnen.
Daarom gebruik ik soms snoeppapier, enkele Smarties,
Mikadokoekjes, er bestaan zelfs suikeren “oogjes”.

Veel creatie- en smulplezier !

Foutje!
In ons vorig nummer stond een dikke fout in het recept: er stond dat je de dooiers van
2 eieren nodig had om de vis te paneren. Dat moest natuurlijk het eiwit zijn. Hopelijk
had je dat door en mislukte het recept niet!
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 een maand vóór elke
verschijningsdatum: dus 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.
Alvast bedankt!

Tot een volgende keer!

Bijdragen van:
Eef Hellemans
Gerd De Roeck
Hedwig Van Herck
Kristel Fierens
Peter Geschier
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Bermhappening: 30 jaar Oude Spoorweg
Bermhappening
Ondertussen beheren we al ruim 30 jaar de Oude Spoorwegberm in Kontich, Waarloos, Rumst en Duffel.
Dat moet passend gevierd worden. En hoe: op zondag 14 mei hebben we een kunst- en natuurwandeling
uitgewerkt: 4 km wandelen langs de mooiste plekjes van Kontich waarbij je van de
ene verrassing in de andere terecht zal komen. Niet te missen dus!
We verwachten dat er zeer veel geïnteresseerden zullen afzakken naar dit event,
hoe meer hoe liever natuurlijk. Maar dat betekent ook dat er heel veel handen uit
de mouwen gestoken moeten worden.
Op zaterdag treffen we de laatste voorbereidingen en bouwen we een heus tentendorp aan Schapenhagen,
naast de Pauwhoevestraat. Op zondag hebben we nog veel hulp nodig voor het tappen, om de ijsjes en
broodjes te bedelen, te helpen in de groene winkel, te schminken, de kinderstand te begeleiden, …
We voorzien op zondag drie werkshifts: van 12.45-15 u, van 15-17 u en van 17-18.30 u.
Zie je het zitten om je steentje bij te dragen op zaterdag of zondag voor één of meer werkshifts: we ontvangen
je met open armen!
Laat dan zeker iets weten aan dirk.costrop@telenet.be (of 0476 66 08 28) met je taken en uren van voorkeur.

We willen er voor iedereen een
geslaagde namiddag van maken.
Mede dankzij jou? Alvast dank bij
voorbaat!
En zie je het niet zitten om te
helpen: kom dan toch zeker
langs met familie, vrienden en
kennissen:
iedereen
zal
aangenaam verrast zijn!
Dirk
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Expeditie Natuurpunt
Vorig jaar deed 4Kontich mee met Expeditie Natuurpunt om onze gebieden te steunen. Dit
jaar zullen maar eventjes drie teams deelnemen om Natuurpunt Oude Spoorweg te steunen:
Goed Gedoeld, De Kajakmaniakken en The
Hurricanoes. Dit getuigt nog maar eens van het
enthousiasme van de vrijwilligers in onze afdeling!
In Expeditie Natuurpunt nemen 60 teams de
uitdaging aan om het laatste weekend van juni 250
km te fietsen, 70 km te wandelen of 65 km te
kanovaren. Ieder team moet voor het aan zijn tocht
kan beginnen minstens € 1500 sponsorgeld
inzamelen voor een natuurgebied naar keuze.
Steun je hen? Voor giften vanaf € 40 ontvang je een
fiscaal attest.

Goed gedoeld
Graag stellen we ons even
aan jullie voor: Veerle en
Tim De Boey, Deborah
Jacobs, Elke Ruymakers en
Johan Asselberghs. Wij
vormen samen het team
'Goed
gedoeld'
en
wandelen voor de Oude
Spoorwegberm.
Dit is een natuurgebied dat
gelegen is in Kontich, Duffel
en Rumst. Grote 'goesting'
in
een
lichamelijke
uitdaging en liefde voor de
Vlaamse natuurpracht brachten ons samen.
Het ingezamelde geld gaat integraal naar dit mooie stukje natuur en zal gebruikt worden om
de authenticiteit te bewaren en het uitgestrekte gebied het onderhoud te geven dat het
verdient. Sponsoren jullie mee? Alvast bedankt!
http://expeditienatuurpunt.be/project/6417
We zijn ook te volgen op:
https://www.facebook.com/goedgedoeld/
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De Kajakmaniakken
gaan ons de komende
maanden
smijten
voor
natuurgebied De Mosterdpot dat
als een lappendeken van
vochtige weilanden, bosjes en
watervlaktes in Duffel en SintKatelijne-Waver ligt. Wij willen
zoveel mogelijk geld bij elkaar
sprokkelen voor Natuurpunt.
Wij

Samen gaan wij op 24 en 25 juni
kanoën van Lummen naar
Mechelen, een tocht van 65 km.
Wil jij ons steunen? Dat kan via onze pagina http://expeditienatuurpunt.be/project/6404.
Alvast een dikke merci!
De Kajakmaniakken: Rebecca, Steven, Willy en Veronik.

The Hurricanoes
Wij varen met de kano langs Demer en Dijle. We vertrekken in Lummen, overnachten in
Begijnendijk en eindigen in Muizen.
De opbrengst van onze expeditie gaat volledig naar natuurgebied de Oude Spoorwegberm
en 'Schapenhagen', de recente uitbreiding met 5 ha nieuwe gronden in Kontich-Waarloos.
Naast spontane giften proberen we iedereen te motiveren om ons te sponsoren met
verschillende initiatieven: een spel waarbij je op zoek gaat naar De Mol, een wandeling met
natuurcoach in het Mechels Broek, café-restaurant met ter plaatse gemaakte paëlla, live
muziek en veiling.
Meer info over ons team vind je op onze teampagina
http://expeditienatuurpunt.be/project/6460
Daar staat ook alle informatie over hoe je via ons de Oude
Spoorwegberm kan steunen. .
The Hurricanoes zijn Jan en Han samen met Sofie, Sabine
en Koen uit Waarloos.
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Afdelingsinfo
Indien je meer informatie wenst over onze afdelingswerking, Natuurpunt v.z.w., of over wat dan ook, contacteer gerust onze bestuursleden.

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

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

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

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

Tim De Boey
Allrounder
Vitsenveld 32, 2550 Kontich
gsm 0489 26 41 99
timdeboey@gmail.com

Johan Doms
Conservator Babbelbeekse beemden, materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duffel
gsm 0496 32 19 34
jdoms.pdeprey@telenet.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
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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Algemeen mailadres van de afdeling:
info@natuurpuntoudespoorweg.be
Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be
Wie via mail op de hoogte wil blijven met bestuursverslagen of
vrijblijvend uitgenodigd wil worden voor een bestuursvergadering, geeft gewoon een seintje aan Lutgarde!

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel
Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 27 en is geldig voor het hele gezin.
Leden van Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de
gespecialiseerde tijdschriften Natuur.focus (natuurstudie
tijdschrift) en Natuur.oriolus (voor vogelkijkers) en Zoogdier.
Stort het vereiste bedrag op rek.nr IBAN: BE17 2300 0442 3321,
BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Je kan je lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan wel ons
identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736
Je ontvangt:
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

X

X

X

X

Natuur.Focus
Natuur.Oriolus

X
X

Zoogdier

X

X

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
Je 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 je:
Talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten,
beheerwerken en nog veel meer …
Als lid krijg je ook korting bij verschillende handelszaken.
Voor meer info zie onze website
Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. actief in Duffel):
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

Fotoclub

Lente in onze gebieden

Wilgenkatjes
Foto: Eef Hellemans

Sleedoorn
Foto: Eef Hellemans

Dagpauwoog
Foto: Peter Geschier
Bosanemoontapijt
Foto: Eef Hellemans

Dotterbloem
Foto: Peter Geschier
Speenkruidtapijt
Foto: Kristel Fierens
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Fotoclub

Dagpauwoog
Foto: Philip De Keyser

Lente in onze gebieden
Sleedoorn
Foto: Philip De Keyser

Blinde bij
Foto: Luc De Naegel
Boomblauwtje
Foto: Luc De Naegel

Gehakkelde aurelia
Foto: Luc De Naegel

Vuurjuffer
Foto: Luc De Naegel
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