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Info

Bericht van de redactie:
Op 15 oktober gaat in Duffel een natuurfeest door in het gebied de Mosterdpot, in
samenwerking met het gemeentebestuur en het Regionaal landschap Rivierenland. Deze
datum ligt even voorbij de normale deadline bij de drukker, maar vermits wij jullie daarover
zo snel mogelijk willen berichten, verkiezen we het volgende tijdschrift een weekje later
te laten verschijnen. Uiteraard houden we hiermee rekening in de activiteitenkalender.
Bedankt alvast voor het begrip!

Belangrijke afdelingsdata in 2017
19-20/08

Bushcraft weekend in de Mosterdpot

27 / 08

Promotiestand Boerenmarkt Waarloos

24 / 09

Inspirerende herfstwandeling in de Molenbeekvallei (Vremde)

15 / 10

Natuurfeest Duffel: “curieuzeneuzemosterdpot”
Help ons dit tijdschrift beter te maken via het enquêteformulier.
Meer info op pagina 25

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 worden gesteld voor de inhoud van een artikel.

Werkten mee aan dit tijdschrift:
Auteurs: Dirk Costrop, Gerd De Roeck, Johan Asselberghs, Jos Van Reeth, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier.
Foto’s/tekeningen: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Fangz, Google Earth, Kristel Fierens, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Pixabay.
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 september 2017 naar de redactie op mailadres redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: Expeditie Natuurpunt: de drie ploegen voor NP Oude Spoorweg
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Foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste natuurpunters
2017 was tot nog toe het jaar van extremen:
extreem warm, extreem droog, extreem in de
wereldpolitiek, maar ook extreem boeiend
voor onze afdeling. Het droge, warme weer
zal in de toekomst nog veel meer voorkomen,
de gevolgen van de klimaatopwarming laten
zich al gelden. Voor ons, natuurliefhebbers,
brengt dat een dubbel gevoel. We kunnen nu
misschien wel zeldzame, zuidelijke soorten
beginnen spotten, maar het verlies aan
soorten en biotopen zal toch drastischer zijn.
Wat zal er bv. binnen 30 jaar nog resten van
de statige beuken die staand sterven van de
warmte…
Belangrijk is dat we met zijn allen proberen
het tij te keren. Door extreem goed samen te
werken kan er ontzettend veel gebeuren. Als
ik zie hoe we dit voorjaar met de
Bermhappening een pracht van een event
hebben georganiseerd. Daarmee werden onze
afdeling en Natuurpunt expliciet op de kaart
gezet en dit was alleen mogelijk dankzij de
inzet van onze tientallen vrijwilligers! De 500
aanwezigen hebben ervan genoten. Allerlei
leuke complimenten werden genoteerd: "Dit
is als Sfinks in het klein", "Ik ben op plaatsjes
in Waarloos geweest die ik totaal niet
kende",… Maar ik moet toegeven: het
organiserend team heeft er erg veel uren aan
besteed, de verzoeken om de Bermhappening
elk jaar te organiseren gaan we toch even
parkeren. Alhoewel, er is al een idee om een
totaal ander evenement te organiseren. Een
ander extreem gebeuren was de tweedaagse
“Expeditie Natuurpunt”. Vanuit onze afdeling
schreven zich niet minder dan drie ploegen vol
enthousiasme in ten voordele van de
Mosterdpot en de Oude Spoorwegberm. Voor
het bijeensprokkelen van het vereiste
startgeld van € 1.500 organiseerden ze allerlei
toffe activiteiten. Knap werk van deze teams,
ze verdienen dan ook een dikke pluim: in

totaal werd zelfs ruim € 10.000 bij elkaar
gehaald. Een prachtig staaltje van
samenwerking, waarbij ze afsloten met de
onvergetelijke tweedaagse wandel- of
kanotocht van de expeditie. Een aanrader voor
iedereen, dus wie dit ook wil meemaken
volgend jaar: vorm een team en maak alvast
plannen om de nodige fondsen te verzamelen.
De werkdagen eind juni in de Oude
Spoorwegberm trokken dan weer extreem
weinig helpers. Te warm weer? Iedereen op
weekend? Gewoon vergeten? We weten het
niet. Feit is dat de die-hards van ons
beheerteam echt wel op hun tandvlees zaten
na dit weekend. Een groot deel van het
geplande werk is afgewerkt, jammer genoeg
is een deel van het wandelpad niet gemaaid
geraakt. Zelfs enkele uurtjes komen helpen in
de voor- of namiddag maakt echt het verschil!
In ieder geval: vanwege conservators en
bestuur voor elk gepresteerd uurtje in de
verzengende hitte: bedankt Jan, Karl, Greg,
Heidi, Johan, Greet, Guido, Jo, Jos en ook
Stefaan voor het voormaaien. Heb je
suggesties hoe we onze beheerwerken
interessanter, aangenamer, draaglijker
kunnen maken: laat het ons weten, mail naar
dirk.costrop@telenet.be. We willen ook voor
het beheer van onze natuurgebieden graag
weer met een grote groep aan de slag gaan.
Vele handen maken het werk licht en de
ambiance is meestal recht evenredig met het
aantal deelnemers.
Tip: verplaats de activiteitenkalender van de
middenpagina naar je prikbord en geef met
fluostift je voorkeuractiviteit alvast een
kleurtje. Trouwens: iedereen is extreem
welkom: ook je kinderen, je buren, je ouders,…
Geniet alvast nog van de laatste
zomermaanden. Hopelijk tot binnenkort?
Dirk
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Afdelingswerking

Onze drie ploegen hebben Expeditie Natuurpunt tot een goed einde gebracht!
Niet zonder enig ontzag zagen we niet één, maar liefst drie expeditieteams in een mum van tijd een
verrassend hoog sponsorkapitaal bijeen harken. Het minimumbedrag van 3 x €1.500 werd vrij snel
bereikt. Dat ging echter niet zomaar: er moest hard en creatief worden gewerkt! Daarenboven
moesten de teams ervoor zorgen niet in elkaars vaarwater te komen in hun zoektocht naar sponsors.
Tijd om te trainen was er nauwelijks. Wat een lef moet je hebben om zonder kano-ervaring en
voorbereiding 65 km te gaan peddelen op ongekende woeste rivieren. Ik gruw al van het idee, maar
de Kajakmaniakken deden het.
Bij de ervaren Hurricanoes zou het er wel iets meer
geolied aan toe gaan, maar toch: de wind beloofde
niet veel goeds. In de stappers had ik nog het meeste
vertrouwen: als ervaren dodentochtdeelnemer leken
me 74 km op twee dagen tijd nog wel haalbaar.
De ochtend van de expeditie konden we niet langer
aan de kant blijven staan. We moesten en zouden de
drie teams zien vertrekken en wilden hen nog een
succesvolle tocht toewensen.
Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Onderweg heb ikzelf vooral genoten van de
rust en de schoonheid van de rivier en zijn
bewoners, zoals de gele kwikstaarten en het
geluid van de karekieten in het riet. Het was
eens wat anders om twee dagen al varend
een prachtig stukje Vlaanderen te
ontdekken. Om nooit te vergeten.
Rebecca

Dat lukte ternauwernood. Beide vertrekplaatsen liggen immers een halfuur rijden uit elkaar. Voor
sommige teams moesten we dus in de achtervolging. Zowel het Grote Netewoud waar de stappers
vertrokken als het Schulensbroek voor de vaarders waren echter zo indrukwekkend mooi dat we ons
al meteen voor de rit beloond voelden.
Eerst konden we de stappers van Goed Gedoeld terugvinden. Het viertal had net opgewekt de eerste
vier km afgewerkt toen we ze ontmoetten. Tim zorgde er meteen voor dat we aansluiting kregen bij
de Whatsapp-groep die Sabine had opgesteld,
waardoor we konden meevolgen wat er leefde in
de groepen en vooral waar ze zich ongeveer
bevonden. Daarna haastten we ons naar de
vertrekplaats van de kanovaarders en konden nog
net de tewaterlating van de Kajakmaniakken live
meemaken. Toen was het zaak de Hurricanoes
terug te vinden. Zij waren er dankzij hun ervaring
als een speer van doorgegaan en we konden ze
uiteindelijk rond 11.15 u. spotten, net vóór ze in Foto: Marleen Van Puyvelde
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Afdelingswerking

Diest de “stroomversnelling” trotseerden. Ondertussen hadden we via de chats vernomen dat
Kristel bananencake voor de teams aan het bakken
was. Het leek ons dan ook een leuk idee om met
Kristel, de bananencake en nog wat andere
versnaperingen ‘s avonds naar het overnachtingskamp in Betekom af te zakken. Sommige zwaar
afgematte teamleden hadden wat tijd nodig om
wat te bekomen, maar na een gezellige avond
lieten we onze drie teams opgemonterd en vol
goede moed achter.

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

“Dat buiten zijn hele dagen lang, de rust
die over je komt, het belang van de
natuur voor ons allen, dat iedereen daar
met elke peddelslag, elke pas, elke trap
op een pedaal eraan bijdraagt...”
Jan
Foto: Kristel Fierens

Door de Whatsapp was het een fluitje van een cent om vanop het thuisfront de vorderingen van de
tweede dag te volgen en konden we hen tussen pers en sympathisanten in Muizen verwelkomen.
Fier op hun prestaties en een traan weg pinkend bij de ontroerende verhalen genoten we mee van
hun succes. Heel knap gedaan!
Ook de stappers: de weersomstandigheden waren
blijkbaar niet zo gunstig voor de voeten, wat het voor hen
extreem maakte! Chapeau!
Marleen en Peter
Meer foto’s op pagina 32

Foto: Dirk Costrop
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Afdelingswerking

Superhulp in de Mosterdpot
Via Time 4 Society hebben we op 16 juni het bedrijf Amadeus (een IT-firma gevestigd in Berchem,
actief in 190 landen in de luchtvaart- en reissector) op bezoek gehad in de Mosterdpot met twaalf
medewerkers om een halve dag te helpen bij het beheer van ons gebied.

Na een korte inleiding over Natuurpunt, onze
werking en te beheren gebieden werden er drie
groepjes gevormd. Een groep voor het uitspreiden
van een volledige container hakselhout over het
pad aan het Mosterdpotje, een groep voor het
afvoeren van het maaisel van de wandelpaden die
vooraf waren gemaaid en een groep voor het met
de hand uittrekken en afvoeren van de opslag
Japanse duizendknoop naast ons koetshuis.
Foto’s Ludo Bakkovens

Omdat de groep tijdig moest vertrekken voor een
gezamenlijk etentje met de rest van het
personeel werd geopteerd om door te werken
tot 15.45 u. Er bleek zelfs nog tijd om opslag van
Amerikaanse eik langsheen het ven af te knippen.
Een meevaller was de temperatuur die vrijdag:
21° C is ideaal om in de natuur te werken. De
sfeer was bovendien super: elf enthousiaste
gasten amuseerden zich rot met de kruiwagens
en rakels. Voor de camera van Veronique van
Amadeus en van mij werd spontaan geposeerd
of werden tafereeltjes opgevoerd.
We sloten af met een gesmaakt drankje en hapje
op het zonnige terras van 't Mosterdpotje. Dat gaf
sommigen de (over)moed om te trachten Jos te
evenaren in het hout klieven ….

Een hartelijke dank aan de groep van Amadeus
voor hun gepresteerde arbeid en aan Jos Luyten,
Jan Wijgerde, Jan Verlinden en Gilbert Belloy voor
hun medebegeleiding.
Ludo
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Foto: Peter Geschier

Afdelingswerking

De Bermhappening was werkelijk een feest!
Tot onze grote blijdschap werd de Bermhappening ter gelegenheid van 30 jaar beheer van de Oude
Spoorwegberm een geweldig evenement. Net geen 500 natuur-, kunst- en/of cultuurliefhebbers
kwamen zondag 14 mei genieten van al het moois dat te beleven viel. Gelukkig bleef de voorspelde
regenzone, op enkele spatjes na, uit de buurt en werd het een memorabele dag.
Alhoewel we al ervaring hadden door de vorige viering, bleek de organisatie van dit event toch alweer
bijzonder arbeidsintensief. Ettelijke vergaderingen en talloze mails gingen eraan vooraf, het draaiboek
telde meer dan 220 punten (slik). Het is dus wel met een gegronde reden dat we de vraag om een
dergelijke happening elk jaar te organiseren niet konden honoreren. Probeer je maar voor te stellen
wat allemaal dient te gebeuren.
- Acts zoeken die voor een schappelijke prijs op jouw dag willen optreden.
- Een rondwandeling uitstippelen in samenspraak met landbouwers en buren.
- Sponsors zoeken om er geen financiële kater aan over te houden.
- Opmaak, druk en verdeling van affiche, flyers, programmaboekje, persbericht.
- Voorzien van materiaal: tenten, koelwagen, foodtruck, podium, stoelen en tafels, vlaggen,
springkasteel, fietsstallingen, …
- Organiseren takenlijst met 40 (!) vrijwilligers.
- Enzovoort enzoverder …
Een geweldige opsteker en erkenning kreeg onze afdeling
van de gemeente Kontich: ons project werd bekroond met
de Cultuurprijs. Schepen Veerle Van Dyck (Dorpslijst
Sander): “Ik ben superblij met de keuze van de jury om de
prijs voor kunst- en cultuurproject 2017 toe te kennen aan
dit project van de lokale Natuurpuntafdeling ‘Oude
Spoorweg’. De jury vond vooral de samenwerkingen met de lokale kunstenaars een meerwaarde”.
Ook tijdens de happening werd de bijdrage van de
gemeente Kontich in de aankoop van het gebied
Schapenhagen overhandigd. Het was geen
verrassing meer, maar de blijdschap was er daarom
niet minder om!

Tenslotte werd ook de zuil onthuld van de deelnemers
aan het geboortebos van Schapenhagen: een extra
feestelijk element op dit evenement.
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Afdelingswerking

De grote massa deelnemers genoot tijdens de
wandeling met volle teugen van de vele fijne
attracties die op regelmatige afstand op het
traject te bewonderen waren. Zang,
goochelen, vertelkunst, luitspel, de reus
Contios met een speciaal voor de gelegenheid
geschreven verhaal, kunst in verschillende
vormen, natuureducatieve act en nog veel
meer. Het publiek was verrukt!

Bovendien hadden we ons voor niets door de
buienradar zorgen gemaakt, want de donkere
wolken meden heel sympathiek het traject
en de aankomstzone.
Met al dat volk was het echt een feestdorp
met een heuse fanfare. De mensen van
Agrum wisten er de ambiance in te brengen!
In hun pauzes was het onze eigen vrijwilligster
Jeanne die er met haar accordeon voor
zorgde dat de sfeer opperbest bleef.

Foto: Peter Geschier

Locatie van de werken

Nu we het over vrijwilligers hebben: wat
prijzen we ons gelukkig op zo’n grote groep
toegewijde mensen te mogen rekenen: 40
vrijwilligers hebben het beste van zichzelf
gegeven op die dag! Reken daarbij de
voorbereiding op zaterdag, het afbreken
zondagavond en die vele weken
voorbereiding die eraan voorafgingen: om stil
van te worden….

Het doet ons beseffen dat er in onze
maatschappij nog velen zijn die zich niet
hebben laten verzuren maar zich volledig
geven voor een goede zaak: samen met
gelijkgestemden enthousiast werken aan een
mooie natuur in je buurt. Dank daarvoor!
Peter
Foto’s: Peter Geschier
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Tussendoor

Plastic soup.
Vakantie. Het is weer de periode waarin we willen genieten van zon en rust. Velen trekken naar zee,
aan de Vlaamse kust of elders. Onze aardbol is voor zo’n 70 % bedekt met zeeën en oceanen die een
belangrijke rol vervullen: het zijn immers de voornaamste leveranciers van zuurstof. In de bovenste
lagen van het zeewater drijft fytoplankton, microscopisch kleine plantaardige wezentjes die net als de
planten op het land zuurstof produceren door fotosynthese. Het is dus belangrijk dat men goed zorg
draagt voor de wereldzeeën. Helaas, het gaat niet zo goed met die zorg: de zeeën verzuren, worden
overbevist, raken vervuild en zitten vol plastic.
En over dat laatste willen we het hier even hebben. Enkele jaren geleden stelde men vast dat er in de
Noordelijke Stille Oceaan een enorme massa plastic afval rond drijft. Door de werking van de
zeestromingen in dat gebied blijft dit plastic ter plaatse ronddraaien in wat men de North Pacific Gyre
noemt. Al snel ging men deze troep de Plastic soup noemen. Aanvankelijk dachten wetenschappers
dat het gebied waar het plastic ronddraait, zo groot is als
de Amerikaanse staat Texas. Maar al snel stelde men vast
dat het meer aansluit bij de oppervlakte van de ganse
Verenigde Staten of zelfs meer.
Is dit probleem het meest nijpend in de Stille Oceaan, dan
stelde men intussen vast dat er plastic soup aanwezig is in
alle zeeën, ook de onze. Plastic wordt overal gebruikt en in
allerlei vormen, van zakjes tot machine-onderdelen.
Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren en recycleren.
Maar in veel andere landen is dat niet zo en komt het plastic
Kaart: Wikipedia (Fangz)
afval terecht in rivieren en op stranden, om vervolgens in
zee te belanden. Ook op de Vlaamse kust spoelt regelmatig plastic afval aan. Afhankelijk van de
windrichting wordt, vooral bij najaars- en winterstormen, allerlei rotzooi op onze stranden geworpen.
Wat aanspoelt, is slechts een fractie van wat er in zee rond drijft. Onze vissers kunnen er dus van
meespreken. Zij vinden geregeld plastic rommel in hun netten. Vroeger ging die rommel terug
overboord, maar tegenwoordig wordt die bijgehouden en achteraf op de kade verzameld. Zo helpen
onze vissers de zeeën een beetje op te kuisen.
Plastic wordt uiterst langzaam afgebroken. Bij die afbraak maar ook bij het slijten en schuren komen
minuscule deeltjes vrij, de zogenaamde microplastics. Vissen en schelpdieren denken dat dit
planktondeeltjes zijn en eten die microplastics op. En wie eet dan die vissen en schelpdieren op? Wij,
mensen. Overigens komen microplastics niet enkel vrij bij het vergaan van grotere stukken plastic. Ze
komen ook voor in sigarettenfilters, kledingstukken en zelfs schoonheidsproducten. Maar ook grotere
stukken plastic worden door dieren opgegeten. Kwallen zijn een delicatesse voor zeeschildpadden.
En wat gelijkt er nu meer op een kwal dan een drijvende plastic zak? Klein plastic afval dat aanspoelt
op het strand of daar wordt achtergelaten, wordt door zeevogels wel eens aanzien als voedsel. Zo
vond men op verlaten eilanden in de Stille Zuidzee, waar veel plastic rotzooi aanspoelt, dode meeuwen
met een maag vol plastic.
Het ronddrijvende plastic neemt ook een deel zonlicht weg. Dat is nefast voor de fotosynthese
door het fytoplankton waardoor minder zuurstof in onze atmosfeer komt.
Kortom: plastic hoort absoluut niet thuis in zeeën en oceanen. Let er dus op, zowel thuis als op
vakantie, om uw plastic afval netjes in de vuilnisbak te deponeren. Sigarettenpeuken horen niet op
het strand, maar in de asbak. Nog beter is het gebruik van plastic maximaal te beperken.
Jos
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Cursief

Natuur dichtbij huis.
Vorig jaar had een koppel houtduiven een nest gemaakt in de bosrank op onze gevel. Er was echter
geen nageslacht uit hun nieuwe woonst voortgekomen. Dit jaar bemerkten we dat de duiven hun
oude nest demonteerden en heropbouwden op de vensterbank van een van onze slaapkamerramen.
Dit potentieel prille geluk mochten we natuurlijk niet in de kiem smoren, dus bleef van dan af het
gordijn daar netjes gesloten. Uiteraard gluurden we af en toe stiekem door een spleetje en zagen na
een tijdje dat (aanstaande) moeder en vader duif elkaar afwisselden om twee eitjes uit te broeden.
Op 1 juni vertrokken we op reis, maar we bleven nieuwsgierig om te zien wat er verder zou gebeuren.
Twee weken later kwamen we thuis en gingen we piepen of de
situatie was gewijzigd. En jawel hoor: moeder duif was haar
twee jongen aan het voeden. De eitjes moeten vrijwel
onmiddellijk na ons vertrek zijn uitgekomen, want de jonge
duifjes waren al verrassend groot. In de loop van de volgende
tien dagen groeiden ze verder als kool en werd het voor de
voedende ouders noodzakelijk opzij van het nest te gaan staan:
handig zo’n brede vensterbank! Nestfotografie is eigenlijk ‘not
done’ om de dieren niet te storen, de foto hiernaast is dus Twee jonge houtduiven Foto: Peter Geschier
genomen door een klein kiertje wat de weerkaatsing van het
gordijn in het raam verklaart .
Zaterdagmorgen 24 juni stonden we vroeg op om onze teams van Expeditie Natuurpunt aan te
moedigen, nog eventjes kijken hoe het met de duifjes was gesteld. Verrassing: de vogels waren gaan
vliegen! Heel toepasselijk toch dat zij net vandaag hadden uitgekozen om op de expeditie voor het
leven te vertrekken...
Zo, nu wacht ons alleen nog een flinke schoonmaakbeurt van de vensterbank en we kunnen ons
vensterraam met hor weer gebruiken. Het lege nest verplaatsen we maar terug in de bosrank, we zijn
benieuwd wat er volgende lente zal gebeuren!
Een ander verhaal aan de achterkant van ons huis. Sinds enige tijd vroegen we ons af waarom het
etensbakje van onze poes (die buiten slaapt) omgevallen was.
De schaarse overgebleven restjes waren heel kleine stukjes, wat
we voorheen nooit zagen - onze poes maakt haar bakje altijd
volledig leeg. We dachten dus: tijd om de wildcamera van onze
afdeling in te zetten! De eerste nacht hadden we al prijs, helaas
was de camera strategisch niet goed geplaatst en was de
nachtelijke rover niet goed te identificeren. De tweede nacht
was de positionering prima en registreerde het toestel een
Egel (mannetje)
Foto: Peter Geschier reeks kleine filmpjes waarop duidelijk te zien was dat een egel
met veel smaak de brokjes kwam opeten. Ook het water werd
erg geapprecieerd.
Dat het dier zich erg thuis voelt, bleek uit volgende vaststellingen. De eerste opnames startten toen
er nog licht in huis was en ik op nauwelijks drie meter afstand aan het werk was op de PC, alleen
gescheiden door een hoge glazen deur. Ten tweede bleef de egel hier gedurende niet minder dan vier
uur rondwandelen. Ten slotte leerde ik nog bij dat egelmannetjes net als katers ‘sproeien’ om hun
territorium af te bakenen.
Voor de geïnteresseerden: ik zette een filmpje op onze website onder de rubriek Nieuws/filmpjes.

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 zomers feest!
Zomerwandeling “Vuile plas” op 2 juli 2017
Van woestenij tot parel.
De 24 wandelaars staan er versteld van hoe de natuur in een mum van tijd de tot motorcrossparcours
verworden zandhopen heeft kunnen omtoveren in een paradijsje en geven aan er zeker nog terug te komen.
De "Vuile Plas" is 20 ha groot en ligt langs de grens van Edegem op het grondgebied Kontich ten westen van
de snelweg E19. Ten noorden wordt het gebied begrensd door de Edegemse Beek, ten westen ligt de
gerestaureerde hoeve "Vuile Plas", vandaar de
naam van het gebied.
De aangevoerde
zandgronden zijn ruim 50 jaar geleden
uitgegraven bij de aanleg van de huidige ring
rond Antwerpen en waren bedoeld om er de
aansluiting van de Grote Ring rond Antwerpen
mee aan te leggen. Omdat die ring er niet kwam,
is die zandvlakte stilaan, na afgravingen,
geëvolueerd tot een gevarieerd terrein met
ondiepe plassen, rietkragen, broekbossen,
ruigtes en grasland. Het gebied wordt
momenteel beheerd door JNM Antwerpen.

Op speurtocht door een fris ogend oerwoud
De ingang van het gebied ligt onder de brug van de E19.
Terwijl de zon doorbreekt en om aan het lawaai van het
voorbijrazende verkeer te ontsnappen, duiken we een paar
honderd meter verder meteen het bos in en volgen we het
smalle bospad. Wat een frisse oase! Door het hobbelig en
bochtig parcours wanen we ons zowaar in een oerwoud. Een
variatie aan bomen en struiken laten hun laatste
Foto : Eef Hellemans
regendruppels los. Onder de wandelaars zijn er heel wat
vraaggrage natuurkenners bij die ons laten halthouden bij de dolle kervel, peterselievlier, een vliertak vol
judasoortjes, een buizerdpluim. Door de bomen ontwaren we de Baddenbroekse hoeven. Het Vrijselhof,
waar we onze wandeling straks beëindigen, is daarvan de meest westelijke. Kinderen verzamelen slakjes,
rupsen en spinnetjes in hun potjes. Op de eerste open plek, ver van het verkeersgedruis, kunnen we wat meer
vertellen over de parallellen tussen zomer in de natuur en de betekenis van zomer voor de mens. Spontaan
denken we dan aan vakantie, terrasjes, barbecueën, tuinfeesten: kortom genieten van het buitenleven. Het
symbool voor de zomer is de bloei. Bloemen lokken insecten met hun prachtige kleuren en geuren met de
bevruchting als doel om in de herfst de vruchten voort te brengen en terug los te laten. Hoe zijn wij in de volle
bloei van ons leven? Genieten wij van de dingen die goed lopen, de dingen die in harmonie zijn? Als je geniet
van je bloeifase, ben je beter voorbereid op het moment dat je de vorm terug moet loslaten.
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Wandelingen die inspireren

Bloemen als inspiratie
We komen stilaan op een plek waar we overdonderd worden door het
gevarieerd aanbod aan zomerbloemen. De wandelaars krijgen de
suggestie om een bloem te vinden die ons in volle bloei weerspiegelt,
ze intensief te bekijken en de kwaliteiten ervan te benoemen. Als je er
"ik ben…" voor zet, ontdek je misschien wel iets over jezelf.
Het pad leidt ons verder door een bosstrook. Bloemen als de gedrongen
brunel en het liefelijk vijfvingerkruid leiden ons naar enkele forse
exemplaren van de brede wespenorchis waarvan de eerste bloemen
reeds voorzichtig komen piepen (foto rechts). Enkele indrukwekkende
restanten van de bruine bekerzwam trekken eveneens onze aandacht.

Foto: Peter Geschier

De magie van opgeslagen zonnekracht
De open grasvlakte die we nu betreden, oogt
bijzonder bloemrijk en veel van die planten hebben
een kostbare reputatie, is het niet voor hun
geneeskracht, dan zeker voor hun afweervermogen
Foto : Eef Hellemans
tegen duivel, hekserij en ander onheil. Sint-Janskruid,
duizendblad, bijvoet, koningskaars, ijzerkruid, teunisbloem, duizendguldenkruid zijn er enkele voorbeelden
van. Deze planten hebben op dit tijdstip van het jaar al een enorme hoeveelheid zonnekracht opgeslagen en
deze geconcentreerde kracht maakt deze bloemen dan ook zo rijk en geliefd. We moedigen Joe en Christie,
de eigenaars van het Vrijselhof, aan een kruidenwis samen te stellen. Dit bundeltje magische zonnekracht
van minstens zeven afweerplanten komt hun opstartende bioboerderij vast ten goede!

Zomerviering
We sluiten onze heerlijke zomerwandeling af met
vlierbloesemdrank en een zonnekoekje: symbool
van water en zonnewarmte. Dit zomerritueel is
gebaseerd op de Keltische midzomerviering met de
hoop op een goede oogst. Joe en Christie bieden
ons daartoe een stoel aan en praten honderduit
over hun bijzonder ambitieus bioproject. Positief
geïnspireerd trekken we verder onze zomer in!
Marleen

Foto: Peter Geschier

Zin gekregen om zelf ook je stapschoenen aan te trekken? Gewoon doen. Een halfuurtje 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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Beleid

Natuur en waterherstel in en rond de Babbelbeekse beemden is uitgevoerd.
In ons vorige tijdschrift vertelden we al waarom er plots kranen verschenen in de Babbelbeekse
Beemden en de nabije omgeving. Omdat het kurkdroog was, zijn de werken goed opgeschoten
en was er weinig randschade. Het gebied kan nu nog meer en sneller water bergen dan vroeger,
maar loopt na een piekdebiet ook vlotter leeg. Dat is ideaal want regenwater is te zuur voor
de specifieke kwelflora in het gebied. Kwel
(kleine bronnetjes gevoed door grondwater)
kan alleen maar domineren als het regenwater
na de vloed terug uit het gebied kan.
In opdracht van de provincie groef de
aannemer ook een bijkomende waterpartij
gevoed door kwelwater. Daarin ontwikkelt
zich nu al het eerste leven: veelbelovend!
Op onze eigen percelen is een kraan van de
professionele ploeg langs geweest om de bergen uitgeloogd slib die naast de oever waren
gedeponeerd af te voeren. Zo is er weer contact tussen de sloot en het omringende maaiveld
en kan er zich opnieuw een interessante oeverzone ontwikkelen. Die ruimingen van twee jaar
geleden hebben trouwens resultaat. De waterviolier en waterranonkel, twee waterplanten
die niet houden van voedselrijke bodems en water, werden hier en daar al teruggevonden in
de sloot zelf. Ze zijn daardoor na meer dan 15 jaar terug van weggeweest. In de jaren negentig
stond de sloot er vol van, maar door bemesting en vervuild water uit de Arkelloop was de
sliblaag in de grote sloot te dik geworden en verdwenen de planten.
Wil je mee je steentje bijdragen aan het dagelijks beheer en herstel van de natuur in de
Babbelbeekse Beemden, kom dan zeker naar de beheerweekends in dit gebied of neem contact
op met onze conservators Luc Giglot en Johan Doms (contactgegevens op pagina 30). Na de
herstelperiode zullen hier altijd percelen zijn die wat intensiever beheer vragen om de
specifieke vegetaties, met enkele toppers zoals pijptorkruid, zeegroene muur, te bewaren.
Nu denken we na hoe we de toegankelijkheid in het hele gebied kunnen verbeteren zonder
dat de natuur er nadeel van ondervindt. Met de huidige slijkpaadjes (zeker bij hoge grondwaterstand) is dat wel het geval. Dit project
zullen we samen uitwerken met het regionaal
landschap Rivierenland en de gemeente Duffel.
Een eerste werkbezoek met alle betrokkenen
wordt gepland na de zomervakantie. Wordt dus
vervolgd!
Hopelijk volgt de handtekening van de minister
nu snel zodat de erkenning als natuurreservaat
ook een feit zal worden.
Johan
Foto’s: Peter Geschier
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Activiteitenkalender

zaterdag 5
augustus

Vlinders, libellen en andere
insecten in de Oude
Spoorwegberm

Afspraak: 14 u. kerk van Waarloos
Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 10 u. aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT)

zaterdag 19 en
zondag 20
augustus

Zondag wordt er om 13 u. afgesloten met een
drankje.

Bushcraft weekend

Inschrijven: mail aan bushcraftosb@gmail.com
Beperkt aantal deelnemers, meer info op
pagina 29.
Contact: Tim De Boey 0489/26 41 99 of
Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zondag 27
augustus

zaterdag 16 en
zondag 17
september

zaterdag 23
september

zondag 24
september

16

Promotiestand op de
Boerenmarkt te Waarloos

Afspraak: 10 u. in de Ferdinand Maesstraat te
Waarloos.
Einde omstreeks 15u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: zaterdag 9.30 u. aan de ingang van
het natuurgebied in de veldweg aan Notmeir in
Duffel; zondag aan de ingang van het
natuurgebied aan de Oude Waarloossteenweg
Maaibeheer in natuurgebied de te Waarloos Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan
Oude Spoorwegberm
altijd.
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal
nuttig.
Contact: Luc Giglot, 0485/61 70 22 of Wim
Annaert, 0473/67 13 56

Beheer in natuurgebied de
Mosterdpot: maaibeheer
Adderwortelveld

Afspraak: 9.30 u. aan de werkplek,
Mechelsebaan 96 te Duffel.
Einde omstreeks 13 u.
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal
nuttig.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

Afspraak: (carpooling) 13.30 u op het plein aan
Inspirerende herfstwandeling de Van der Lindenlaan in Duffel of om 14 u.
rechtstreeks Broechemsesteenweg 100 Vremde.
in de Molenbeekvallei (Vremde) Einde: 16.30 u. ter plaatse.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Activiteitenkalender

zaterdag 30
september en
zondag 1 oktober

Beheer in natuurgebied de
Babbelbeekse Beemden:
Maaibeheer

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het
natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij
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

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het
Beheer in natuurgebied Langbos natuurgebied op de hoek Langbosweg Boskapelweg te Kontich.
& Babbelse Plassen:
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Wilgopslag terugdringen in de
Laarzen en/of stevig schoeisel is meestal nuttig.
retentiezone
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56
Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het
zaterdag 14 en
natuurgebied, in de Bremstraat vlakbij
zondag 15 oktober
Beheer in natuurgebied de
Senthout,te Duffel.
Babbelbeekse Beemden:
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Maaibeheer
Laarzen zijn meestal nuttig. Contact: Luc Giglot,
0485/61 70 22 of Johan Doms, 0496/32 19 34
zondag 8 oktober

zondag 15 oktober

Curieuzeneuzemosterdpot:

Afspraak: 11 u. weide aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel
Meer info op pagina 25

Natuurfeest in Duffel

zaterdag 21
oktober

Beheer in natuurgebied
de Goorbosbeekvallei:
Maaibeheer

dinsdag 24
oktober

Beheer in natuurgebied Oude
Spoorwegberm
In samenwerking met school
Sint-Gabriël

zaterdag 11
november

Beheer in natuurgebied de
Mosterdpot:
maaibeheer van retentiebekken en
Fermerijbossen

Einde omstreeks 17 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 9.30 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 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76
Afspraak: 9.00 u. aan het Hulstmansbos: het pad
vanaf de Gasthuisstraat Waarloos in noordelijke
richting tot aan de Hessespoelbeek volgen.
Einde voorzien rond 15.30 u.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56

Afspraak: 9.30 u. aan het einde van de Zandstraat
te Duffel (aan de Goorbosbeek)
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan altijd.
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal nuttig.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92
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Studie

Dier in de kijker: de veenmol
Een veenmol: wat is dat nu weer? Een soort mol, een zoogdier dus? Helemaal fout: het betreft een groot
graafinsect, het is met bijna 5 cm het grootste insect van Vlaanderen. Zijn sterk verbrede voorpoten lijken
wat op de poten van een mol en verraden dat hij het grootste deel van zijn leven ondergronds doorbrengt.
In Vlaanderen is de soort over het algemeen behoorlijk zeldzaam, maar in Antwerpen en Limburg komt de
soort toch meer voor. Over de huidige exacte verspreiding is echter weinig bekend. Als je het kaartje uit
www.waarnemingen.be bekijkt, zou de veenmol het meest voorkomen in onze regio: Boom, Mechelen,
Sint-Katelijne-Waver, Lier… maar tot nog toe geen enkele recent geregistreerde waarneming uit Kontich of
Duffel!
Dus dit is geen ondoenlijke opdracht: wie vindt de eerste
veenmol in Duffel of Kontich?
Dit zijn de kenmerken van een veenmol: hij is verwant aan de
krekels, maar de antennes zijn kort en een legboor ontbreekt
bij de wijfjes. Het lichaam is zacht behaard, met korte
voorvleugels en volledig ontwikkelde achtervleugels. De
veenmol is echter onmiskenbaar te herkennen door zijn
voorpoten die tot graafpoten verbreed zijn.
50% van de waarnemingen betreft humusrijke moestuinen
in stedelijk gebied. Het hoeft dus echt geen veengebied te zijn om dit diertje te vinden. Zelfs in het Tivolipark
van Mechelen is er dit jaar eentje gespot, zo ook aan de vesten van Lier aan het Begijnhof en in Hof ter Eycken
in Reet. Vaak vertonen ze ook een voorkeur voor afhellende stukken vlak bij water zoals slootkanten en
oeverzones van poelen, plassen en vennen. Ik vermoed dan ook dat we dit diertje letterlijk al jarenlang gemist
hebben in onze natuurgebieden.
De meeste waarnemingen worden gedaan in mei en juni, maar ook in augustus is er nog een waarnemingspiek.
Op warme avonden kan men ze vliegend waarnemen, maar de beste manier om ze te vinden is hun geluid op
een warme avond in de maand mei in de schemering of 's nachts: dit is een lang aangehouden triller die wat
lijkt op de roep van een nachtzwaluw (https://waarnemingen.be/sound/view/56977). Dit tsjirpen is het
mannetje dat voor de ingang van zijn holletje zit, zodanig dat het hol het geluid versterkt. De paring vindt
plaats in het hol, het vrouwtje legt hier tot 300 eitjes in een speciale kraamkamer. Ze is een toegewijde moeder,
een eerder zeldzaam fenomeen bij insecten. Ze verzorgt zowel de eitjes door ze schoon te houden als de
jongen door ze te beschermen. Ook wordt het nest
voorzien van zijgangen die het water afvoeren. Op
de plek direct boven het nest worden alle planten
weggeknaagd, zodat het zonlicht niet wordt
weggevangen. Na enkele weken verlaten de nimfen
het nest, het duurt echter nog minstens anderhalf
jaar voor ze volwassen zijn.
Veenmollen kunnen tot vier jaar oud worden, ze
overwinteren met een winterslaap.
Veenmollen zijn niet geliefd door tuiniers: door het
graven en knagen aan wortels kunnen ze wel wat
Veenmol
schade aanrichten. Anderzijds eten ze ook larven (bv
ritnaalden van kniptorren) en andere insecten die
aan planten knagen. De gewone echte mol lust dan wel weer de veenmollen.

Foto: pixabay

Dus: als je wandelt door onze gebieden: oortjes open voor RRRR-geluiden. En als je er eentje zou zien: het
grote dier zal je echt niet bijten of steken.
En vooral: ingeven op www.waarnemingen.be!
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Essenziekte slaat toe in onze natuurgebieden
Je hebt het misschien ook al gezien: onze prachtige inheemse es heeft het al enkele jaren erg moeilijk door
een ziekte. Es is een redelijk snelle groeier onder onze bomen en wordt van oudsher gebruikt voor geriefhout
zoals schopstelen en zelfs meubelhout. Hij dreigt nu te verdwijnen uit onze contreien (zelfs in heel Europa),
de boosdoener is een schimmel.
De levenscyclus van de schimmel zou tot op heden nog niet volledig gekend zijn, maar genetisch onderzoek
uit Zwitserland wees uit dat een mutatie van het Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een vrij algemeen
voorkomende, tot voor kort onschuldige zakjeszwam, verantwoordelijk zou zijn voor de verspreiding van de
essenziekte. De gemuteerde schimmel komt uit Azië en is vandaar via besmet plantgoed in Europa geraakt.
Zijn schimmeldraden tasten de takken aan van vooral jonge bomen door verstopping van de houtvaten
waardoor ze afsterven. Jonge bomen zijn dan ook extra gevoelig voor de aantasting. Mogelijk worden ook
bomen op slechte standplaatsen (bijvoorbeeld te nat) sneller ziek, maar we zien het helaas ook bij oudere
bomen die tot voor tien jaar nog kerngezond waren en wel ideaal staan. De ravage is dan ook gigantisch.
Wat de ziekte kan aanrichten heb je misschien zelf al gezien op de Oude Liersebaan in Duffel, de Duffelse
Steenweg in Kontich of de expresweg naar de E19 in Rumst waar essen nog als laanbomen zijn aangeplant
vlak voor de komst van de ziekte. Maar ook in onze natuurgebieden zorgt de ziekte voor een ravage. Zeker
in het Katelijnse deel van het Goorbos, een van nature elzen-essenbroekbos en dus zeker de ideale standplaats,
slaat de ziekte al een aantal jaar hevig toe en dat heeft niet alleen gevolgen voor de es maar voor het hele
bos.
Doordat de grote essen voorlopig nog overleven maar heel duidelijk een minder bebladerde kroon hebben
en de jonge zaailingen massaal afsterven wordt het bos veel lichter. De kroonlaag die schaduw werpt is er
niet meer. Tegenover de beginjaren zien we dan ook dat het bos meer en meer aan het verbramen is dan
voorheen en dat zou met de extra lichtinval kunnen te maken hebben. Hierdoor dreigt de voorjaarsflora te
verminderen: zo merken we een duidelijke terugval van de gevlekte aronskelk tegenover enkele jaren geleden.

Goorbos: kale essenstammetjes, heel sporadisch vind je er eentje met bladeren
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Goorbos: dode stammetjes wijzen naar het lichte bladerdek:
Foto: Peter Geschier

We moeten hierbij de natuur niet
onderschatten. Wanneer we terugkijken
naar de iep of olm die in de jaren 1990
ten dode opgeschreven stond door de
iepenziekte, dan zien we dat het met
deze soort opnieuw een pak beter gaat
en er meer resistentie is opgetreden. De
iepenziekte is niet weg, maar stilaan
slagen nieuwe generaties iep erin om uit
te groeien tot volwassen bomen.
Hopelijk zal ook de es mettertijd een
antwoord vinden op de schimmel want
de boom is heel belangrijk voor de
specifieke flora en fauna van onze
vochtige inheemse bossen.

Ik wijt dit aan dit verschijnsel. Of dit ook het einde
betekent van de gevlekte aronskelk lijkt weinig
waarschijnlijk, maar als de es het minder doet krijgt
ook de voorjaarsflora minder kansen, dat is zeker.
Met het verlies van de es zien we andere
boomsoorten die er vroeger niet of amper stonden
het bos overnemen. De elzen breiden vanuit de nog
nattere stukken duidelijk uit richting het wat
drogere zieke essenbos en nemen het samen met
de grauwe abeel over: zij lijken het stilaan over te
nemen als hoofdboomsoort, maar ook minder
interessante soorten als esdoorn blijken van het
licht te profiteren. Positief is dan weer dat sinds
enkele jaren ook de Europese vogelkers en wilde
kardinaalsmuts zich spontaan aan het vestigen zijn
in het Goorbos. Zij behoren immers tot de
onderlaag van de elzen-essenbroekbostypes.
Misschien zou de vestiging ook zonder zieke essen
zijn gebeurd, maar heeft dit het proces toch
versneld. Dankzij deze soorten zal er zich over
zowat twintig jaar een volwaardige onderetage
ontwikkelen. De esdoorn echter is een boomsoort
die we in het oog moeten houden, want deze snelle
groeier kan alles overwoekeren. Wat de gevolgen
ook zijn, we kunnen voorlopig de ziekte niet
bestrijden. We kunnen alleen toekijken en maar
hopen dat onze prachtige inheemse es zal
overleven en meer resistente nakomelingen zal
maken.

Goorbos: Jonge opslag heeft nog blad: hoe lang nog?

Foto: Peter Geschier

Interessante literatuur over de es en haar ziekte vind je op (deze link vind je ook op onze website):
https://www.natuurpunt.be/nieuws/essenziekte-duikt-massaal-op-belgi%C3%AB-20120126#.WVLE4uTCSM8
Johan Asselberghs
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Paddenoverzetcongres
Zaterdag 13 mei, spannend, vandaag de grote paddenhappening. Met een volle auto vertrokken we
naar Munte. In het ontmoetingscentrum werden we verwelkomd met een drankje en een
voorstelling van paddenoverzetacties. De enquête werd overlopen en de verschillende soorten
werden nog eens besproken zodat we goed voorbereid het veld in konden. Ook ideeën werden
uitgewisseld, de magneten 'ik stop geregeld, opgelet paddenoverzet' werden door menige
deelnemers als een noodzakelijk attribuut ervaren.
En dan op stap! Gelukkig was de regen tijdens de
binnenactiviteit gevallen en konden we af en toe
genieten van het zonnetje en de voor ons nieuwe
omgeving. We wandelden door bossen, langs
wegeltjes, poelen en door weiden. Er werd ons
verteld hoe belangrijk landbiotopen zijn voor onze
amfibieën, want ze hebben niet alleen water nodig. Al
gauw mochten we kennismaken met de larve van de
vuursalamander. We kregen ook een kleine gewone Geboeide deelnemers aan het congres Foto: Frank Maes
pad en bruine kikker te zien, check op het lijstje!
Allemaal het bos in met zijn majestueuze eiken
en beuken: prachtig die Makegemse bossen.
Verder op de tocht aan de poelen had onze
gids Dominique al vier soorten verzameld,
zodat we alles in levende lijve konden
aanschouwen:
kleine
watersalamander,
vinpootsalamander, alpenwatersalamander
en kamsalamander - wat een indrukwekkend
beest is die laatste: de gezichten van de
aanwezigen spraken boekdelen. Blij dat ik de
Kamsalamander
Foto: Frank Maes
kamsalamander eens gezien heb, Johan hoopt
dat we hem ooit in Duffel vinden tijdens de
paddenoverzet, ik kijk er al naar uit.
Dan terug het bos in waar voor velen het hoogtepunt te vinden was: de vuursalamander. Dominique
toonde ons deze zeldzame salamander: allemaal blije gezichten en paparazzi (wie wil er nu geen
foto!). Na een poosje werd ons fotomodel terug op een rustig plekje vrijgelaten. Je mag amfibieën
niet verstoren, ze zijn beschermd. Dominique heeft hiervoor de nodige vergunningen.
Hierna wandelden we terug richting ontmoetingscentrum waar we nog iets konden drinken en ons
schoeisel ontsmetten met virkon S (het antischimmelmiddel ter bescherming van onze inheemse
salamanders zodat Bs(*) zich niet verspreidt), daarna keerden we huiswaarts. Het was een leerrijke
leuke dag, zeker voor herhaling vatbaar.
Wil je graag ook eens kennismaken met enkele van onze amfibieën kom dan zeker eens mee
paddenrapen in het voorjaar.
Kristel
(*) Bs: = Batrachochytrium salamandrivorans, voor salamanders dodelijke schimmelziekte. Een artikel
hierover verscheen op pagina’s 27-28 in nummer 74 van ons tijdschrift.
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Bosbiekeskrant

De

Krant
Editie 19

Beste natuurvriendjes, hoera: het is zomer! We zijn
blij dat we geen sjaal of dikke sokken aan moeten
doen: een licht rokje en een korte broek dragen
zoveel prettiger. En dan: hop naar buiten, spelen
maar!
Doorstreep de woorden uit de lijst in onderstaande tabel. De woorden kunnen horizontaal,
verticaal en diagonaal in beide richtingen staan.
Van de overgebleven letters kan je een erg toepasselijk woord maken.
BAL
BIKINI
BOOT
DUINEN
EMMER
GRENS
HOTEL
HUISJE
KASTEEL
SCHELP
SCHEPJES
SORBET
STRAND
TENT
WANDELING
YS
ZON
ZWEMMEN

't Is klein en het vliegt
Langs de weg vind je bijna altijd bloemen. Vaak zitten er vliegen, bijen, hommels, wespen of vlinders op.
Het zijn bijzondere diertjes, niet zo moeilijk waar te nemen. Probeer ze eens van dichtbij te bekijken, maar
beweeg je rustig naar de bloem toe, anders zijn ze zo weg. Zoek een plant met zoveel mogelijk
verschillende insecten erop. Hoeveel verschillende soorten tel je op één plant?
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Smultip
Maak eens een lekkere fruitsaté : snij verschillende soorten fruit
in blokjes en steek ze op een satéprikker.
Als je het fruit inwrijft met wat citroensap wordt het niet zo snel
bruin, maar wanneer je de saté onmiddellijk opeet kan het fruit
niet verkleuren natuurlijk :)
Smakelijk!

Zomers knutselhoekje
Benodigdheden: takjes,touw,papier,dopje van fles en satéprikker of
stokje en lijm.
Knip de takjes ongeveer even groot en knoop ze aan elkaar met drie
touwen. Plaats de satéprikker in het midden op het vlot en prik het
papieren zeil op de prikker,schuif het flesdopje erover en kleef een
vlaggetje aan de mast. En dan nu op zoek naar water zodat je je vlot
kan laten varen.
Veel plezier!

Moppentrommel
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 !"

Wil jij graag jouw verhaaltje, mopje, tekening, foto met ons delen?
Mail ze dan naar 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!
Bijdragen van:

Tot een molgende keer!
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Eef Hellemans
Gerd De Roeck
Kristel Fierens
Peter Geschier

Info

Natuurfeest in Duffel: “Curieuzeneuzemosterdpot”
Dit natuurevenement vindt plaats op 15 oktober in ons natuurgebied De Mosterdpot en is voor
iedereen gratis toegankelijk. Het wordt een groots natuurfeest van diverse partners om "de trage
wegen, het landschap en het bos" te vieren.
- De gemeente Duffel organiseerde vroeger een Dag van het Park, maar dit jaar worden met het
Curieuzeneuzemosterdpot-natuurfeest de Trage Wegen van Duffel in de kijker geplaatst.
- Het Regionaal Landschap Rivierenland zal dit jaar hier zijn Landschapsfeest houden.
- Natuurpunt Oude Spoorweg viert de Week van het Bos en het weekend van de Trage Wegen.
- Wandelclub Neteland stuurt zijn wandelaars die dag door de Mosterdpot.
- PVT Schorshaegen ondersteunt het evenement met o.a. een fototentoonstelling.
Op de terreinen van de Mosterdpot en het PVT komt een death ride, je kan op stap gaan met
paddenstoelenkenner Hans Vermeulen, er zijn diverse optredens o.a. van de Murga Fanfare (bekend
van de recente Bermhappening) en nog veel meer.
Maar het toppunt wordt de inhuldiging van een rolstoeltoegankelijke wandelbrug over de langsgracht
tussen Mosterdpot en water-link ter hoogte van het koetshuis aan de trage weg langsheen bekken
IV van Water-link. Boven op de berm van dit waterbekken komt een vogelkijkwand, eveneens
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Het plaatsen van de wandelbrug en kijkwand is een
gezamenlijk project van het Regionaal Landschap
Rivierenland met het gemeentebestuur van Duffel,
water-link en Natuurpunt Oude Spoorweg.
De brug zal het Wandelnetwerk Rivierenland beter
ontsluiten en als een missing link het netwerk met
de bestaande trage weg via het koetshuis naar het
natuurgebied Mosterdpot en het Fort van Duffel
verbinden.
Dit wordt de feestweide!

Ludo

Foto: Peter Geschier

Enquête - herhaling
In ons vorig nummer vroegen wij om je medewerking. Enkele tientallen lezers hebben dit ook gedaan,
waarvoor onze hartelijke dank. Helaas vormen zij nog geen ‘representatief’ deel, daarom nogmaals onze
smeekbede om deel te nemen aan onze enquête. Deze heeft tot doel 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.
Je vindt de link op het volgend adres:
https://docs.google.com/forms/d/1y3VZYGckA00uH-hdbBmQWd-CV9o7jGlZyL2hVQYgVag/viewform?edit_requested=true

Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking!
De redactie
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Natuurpunt: hoezo een netto-ontbosser?
Zoals iedereen zich nog wel herinnert, deed Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege afgelopen
maanden enkele opgemerkte uitspraken in de media.
De uitspraak die me het meest raakte was de stelling dat Natuurpunt een netto-ontbosser zou zijn.
Iedereen die Natuurpunt een beetje kent en ervaart weet dat wij juist meer bos willen. Maar uiteraard
ontbost Natuurpunt soms ook. Dat moet wel, want Europa legt natuurdoelen op en Vlaanderen wil
die zoveel mogelijk halen in (bestaande) natuurgebieden. Het hele recent goedgekeurde
natuurdecreet is er volledig op gestoeld. Daar zijn heel wat heidegebieden bij, maar ook bepaalde
andere niet beboste natuurtypes. We vinden het terecht dat die types moeten worden beschermd
en steunen Europa in hun visie, maar voor ons mag dat best ook meer buiten de natuurgebieden. In
het natuurdecreet staat echter het principe: eerst doen de sterkste schouders alle inspanningen en
dan bekijken we wat anderen nog moeten doen om de doelen te halen.
Natuurpunt ontbost in het kader van een goedgekeurd beheerplan met als doel natuur te creëren
die door Europa werd opgelegd. Bovendien gaat het dan meestal over monotone boomaanplantingen
of exotenbestanden van Amerikaanse eik en Corsicaanse den. Niemand bij Natuurpunt denkt er maar
aan een inheems bos, laat staan een oud Ferrarisbos, te gaan omhakken om er een ander Europees
type van te maken. Dit alles valt moeilijk te vergelijken met de doelstellingen van verkavelaars die
ontbossen om er huizen of fabriekshallen op te bouwen.
Volgens een andere stelling zouden we niet compenseren. Het klopt dat de wetgever Natuurpunt,
maar evengoed het Agentschap Natuur en Bos en alle andere natuurbeheerders, in het kader van
een natuurinrichting met goedgekeurd beheerplan vrijstelling van compensatie geeft. De bewering
dat wij dit zonder enige vergunning mogen doen is dus evenzeer fout. Natuurpunt mag kappen om
de natuurdoelen te halen, maar wanneer ontbossing niet in het beheerplan is opgenomen of zou
gebeuren in niet erkende reservaten, moeten wij net als iedereen de nodige vergunningen vragen.
Natuurpunt heeft zich echter vrijwillig opgelegd om alle ontbossing op de eigen gronden zoveel
mogelijk te compenseren.
Onze afdeling heeft daar met zijn bebossingsprojecten al actief aan meegewerkt en al minstens 7 ha
gecompenseerd. De eerste bosrealisatie was het Hulstmanbos: goed voor zo'n 2 ha nieuw bos in

De Edegemsebeekvallei: toekomstig Pluysegembos
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Foto: Peter Geschier
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Waarloos. Enkele jaren later plantten we 1,5 ha aan in het Langbos in Kontich-Kazerne en recent
beplantten we op Schapenhagen zo’n 2,3 ha. Ook de in 2016 gekochte Edegemsebeekvallei (3,3 ha)
zullen we bebossen: een mooie aanzet om eindelijk te starten met de uitbouw van een stadsrandbos
ten zuiden van Antwerpen: het Pluysegembos.
Je zou verwachten dat we voor die initiatieven in Kontich op steun zouden mogen rekenen. Voor
Schapenhagen dienden we een dossier in voor bebossingssubsidies. Toen we die niet kregen hoopten
we minstens afspraken te kunnen maken om op de boscompensatie van verkavelaars te kunnen
rekenen. Een verkavelaar mag ter compensatie van een definitieve ontbossing immers ofwel een
geldelijke bijdrage doen in het boscompensatiefonds ofwel met een derde een compensatie in natura
uitwerken. Schapenhagen leek ons ideale grond om verkavelaars over de streep te halen, helaas laat
de wetgeving boscompensatie binnen KMO-zones niet toe. Dit KMO-gebied is door zijn
overstromingsgevoeligheid ook nog eens signaalgebied en zal in de toekomst een andere bestemming
krijgen. Wij vrijwaren het al vooraleer het zover is. Niet dus: ook die bebossingssubsidies konden we
vergeten. Vrijwillig bebossen mocht wel en gelukkig was er nog de actie "Bos voor iedereen".
En Pluysegembos dan? Ook hier hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor aankoop gronden
met de bedoeling ze te bebossen. Het stuk ligt in groengebied op het gewestplan, geen probleem dus
zou je denken. Toch wel: ons dossier werd afgekeurd omdat er nog onduidelijkheid is over de precieze
ligging van de R11bis. Dit absurde tracé dat ingetekend staat als optie in het milieueffectenrapport
lijkt voorlopig alle mogelijkheden te blokkeren om hier te starten met de aanplant van het
stadsrandbos. 50.000 euro liepen we definitief mis.
Onze afdeling blijft niet bij de pakken zitten en samen met de dienst Integraal waterbeheer van de
provincie Antwerpen bekijken we alvast hoe we extra waterberging kunnen creëren om dan eindelijk,
met of zonder subsidies, de eerste boompjes van het stadsrandbos aan te planten. Wij zijn
vastberaden: Pluysegembos zal er komen in de Edegemse beekvallei en hopelijk al in het plantseizoen
deze winter!
Johan

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"
Vanaf een gift van € 40 krijg je een fiscaal
attest.
Alvast hartelijk dank!
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Behaagactie
Ook dit jaar is er weer een behaagactie in onze gemeentes.
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons
cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen
tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde
hagen en houtkanten in landelijke gebieden en
privétuinen kunnen samen groene linten vormen en
zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de
verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes.
Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel
voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kan vanaf
begin september tot en met 27 oktober 2017 tegen
sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten
aankopen. De voordelen van streekeigen groen
tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk.
Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn
beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en
allerlei ziekten... en ze zijn heel wat vriendelijker voor
uw portemonnee.
Dit jaar zijn beschikbaar (kan variëren per gemeente)
Pakketten: houtkant, houtkant natte gronden, geschoren haag, doornhaag, bloesem- en
bessenhaag, veldesdoornhaag, meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje, taxushaag,
haagbeukhaag, beukenhaag.
Planten: knotwilgpoot, klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, bosrank.
Bomen: winterlinde, okkernoot.

Duffel
Contact Milieudienst: milieudienst@duffel.be, 015 30 72 79
Bestellen uiterlijk 27 oktober op de milieudienst, Gemeentestraat 21 (2e verdieping).
Bedeling op zaterdag 25 november (van 10u - 12u, kijk ook op website van de gemeente
www.duffel.be) Technisch Centrum, Norbertijnerlei 38 Kontich.

Kontich
Contact Milieudienst: milieu@kontich.be, 03 450 78 70.
De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op Belfius BE66 0910 0009 8443 van
Gemeentebestuur Kontich, met vermelding van jouw naam en “Behaagactie 2016”.
Let wel: jouw bestelformulier dient uiterlijk op vrijdag 27 oktober, 12 uur bezorgd te worden
bij de milieudienst: ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail (milieu@kontich.be).
Bedeling op zaterdag 25 november tussen 13 en 15 uur, serrecomplex Eric Van den Eynde,
Pierstraat 350, 2550 Kontich, grens met Rumst.
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Bushcraft-activiteit
Op 19 en 20 augustus kan jij deelnemen aan ons uniek bushcraftweekend. Leer hoe je een vuur maakt zonder
lucifer of aansteker, zelf een shelter bouwt, een lepel uit hout snijdt. Kortom: een avontuurlijk weekend vol
natuur en creativiteit. Neem deel aan de talloze workshops die van jou en je kind(eren) ware bosjesmensen
maken. Laat je zintuigen prikkelen en proef van de heerlijke verrassingen die de natuur ons te bieden heeft
en die we bovendien klaar maken boven ons eigen vuur.
Tijdens de wandeling zaterdagavond gaan we op zoek naar enkele
interessante nachtdieren. Na onze wandeling praten we nog even
na met een drankje en hapje en we slapen in onze shelter. Voor
diegenen die liever apart slapen, wordt een tent voorzien.
Al onze activiteiten gebeuren met het nodige respect voor ons
natuurgebied.
We starten zaterdag 19 augustus om 10 u. om de dag erna 20
augustus te eindigen om 13 u., waarna je nog welkom bent in ons
bushcraftcafé om even na te genieten.
Leeftijd: vanaf 6 tot 100 jaar. Prijs: € 38 voor leden, € 40 voor niet-leden. Eten, thee, koffie en water zijn
inbegrepen; fruitsap, bier en wijn zijn tegen democratische prijzen te verkrijgen.
Maximaal 30 personen, dus snel inschrijven is de boodschap!
Inschrijven via bushcraftosb@gmail.com: vermeld met hoeveel volwassenen + kinderen je wil komen en
eventueel je lidnummer.
Na bevestiging van je inschrijving is het cursusgeld te storten op rekeningnummer BE65 5230 80192096 van
Natuurpunt Oude Spoorweg.
Meer info bij Tim De Boey 0489/26 41 99 of Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58
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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,
lid 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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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 (€)
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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

Bermhappening

Foto’s: Peter Geschier
31

Fotoclub

De kajakmaniakken
Foto: Kristel Fierens

Expeditie Natuurpunt
De kajakmaniakken
Foto: Eef Hellemans

The Hurricanoes
Foto: Dirk Costrop
The Hurricanoes
Foto: Dirk Costrop

De kajakmaniakken
Foto: Dirk Costrop

Goed Gedoeld
Foto: Peter Geschier

32

