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Info

Even je aandacht graag
Wanneer je koos voor domiciliëring, heb je die zorg natuurlijk niet, maar voor de anderen deze
vraag: heb jij je lidgeld voor 2019 al overgeschreven? Mogelijk heb je immers de betaalstrook
niet opgemerkt in het natuur.blad dat je in december in de bus kreeg (daar zat alvast je nieuwe
lidkaart bij).
Bedankt om je bijdrage te hebben gedaan / te zullen doen en zo lid te blijven van de grootste
natuurclub van Vlaanderen!
Kom je naar onze afdelingsdag op zaterdag 26 januari 2019?
Eerst maken we een gezonde wandeling door de
Goorbosbeekvallei. Gids: Johan Asselberghs.
Afspraak: 15 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT).
Einde omstreeks 16.45 u.
Aansluitend vanaf 17 u.: algemene vergadering met
overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar en
nieuwjaarsreceptie.
Inschrijven bij Dirk Costrop: dirk.costrop@telenet.be
of 0476/66 08 28

Belangrijke afdelingsdata in 2019 (meer info op pagina’s 16-17)
26/01
24/02
06/03
14/04

Afdelingsdag
Winterwandeling Babbelkroonbos
Lezing over legaten door Joost Verbeke
Run for Nature

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, Dimitri Hoste, Gerd De Roeck, Greet Michielsen, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Ludo
Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers, Sabine Cerstiaens, Wim Annaert.
Foto’s/tekeningen: Dimitri Hoste, Filip Christiaens, Geert Dils, Gerd De Roeck, Johan Giglot, Koen Maes, Kris Vos,
Ludo Bakkovens, Peter Geschier, Vera Mercy, Wim Annaert, Wim Dirckx.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul
Catteeuw, Vicky De Backer.
Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen en/of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk 31
maart naar de redactie op mailadres redactie@natuurpuntoudespoorweg.be

Dit tijdschrift werd gedrukt op gerecycleerd cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: Aanplant Potsdijkdreef - Edegemse beekvallei
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Foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste natuurpunters
2018 was duidelijk een zeer bewogen jaar. Niet
alleen wereldwijd, maar ook in onze politiek en
zelfs tot in de bestuursgeledingen van
Natuurpunt. Het is nuttig om dit alles achteraf
van op afstand te bekijken: wat is er gebeurd,
wat liep er goed, wat kan beter…?
In de gemeentepolitiek werden de kaarten
door elkaar geschud, federaal is de
voorbereiding van het kaarten schudden nog
volop bezig. Belangrijk is dat we als Natuurpunt
neutraal staan ten opzichte van onze politici.
Zo willen we met de nieuwe gemeentebesturen een even goede relatie opbouwen
om samen natuurresultaten te boeken.
Samenwerken om een betere, biodiversere,
robuustere natuur te verwezenlijken.
Het wordt een harde dobber met de nakende
opwarming van de aarde. Dat dit een belangrijk
politiek thema wordt, staat buiten kijf.
Overduidelijk is dit doorgedrongen tot de
bevolking: dat bewees de massale
aanwezigheid van een zeer divers publiek op
de klimaatmars. Wereldwijde politieke
beslissingen gaan nu het verschil moeten
maken. Hartverwarmend, met een pijnlijke
vinger op de wonde was het betoog van de
15-jarige Zweedse milieuactiviste Greta
Thurnberg op de klimaattop in Katowice. Met
haar vlammende betoog kreeg ze de zaal stil.
Als enige durfde ze de waarheid te vertellen:
“We are running out of excuses!”
(https://www.youtube.com/watch?v=ujlG0YV
r1jY).
Hoe zullen we ooit kunnen uitleggen aan onze
kinderen en kleinkinderen dat een citytrip per
vliegtuig naar Barcelona drie keer goedkoper
is dan een treinreis naar Parijs, waarbij de CO2bijdrage van de uitstoot door vliegtuigen niet
in rekening wordt gebracht …
En jammer genoeg: Natuurpunt was niet echt
zichtbaar op de klimaatmars. Ook hier zijn geen
excuses voor, gelukkig waren er duizenden
leden die wel present tekenden. Voor
Natuurpunt wellicht een gemiste kans, we
hadden beter moeten mobiliseren en

anticiperen op het samenvallen met de algemene
vergadering van Natuurpunt.
Deze was beslist de belangrijkste sinds de
algemene vergadering voorafgaand aan de fusie
tussen de Wielewaal en Natuurreservaten. Door
de verslaggeving in de pers over het ontslag van
de directeur, was er heel wat ongerustheid bij het
personeel en evenzeer bij onze vrijwilligers.
Beperkte, onduidelijke communicatie versterkte
dat gevoel, het leek zelfs of het Natuurpuntmodel
op een existentiële crisis afstevende. Maar soms
moet men eerst door een dal gaan om er beter
en sterker uit te komen. Dat is wat nu aan het
gebeuren is: de Raad van Bestuur wordt
transparanter, de communicatie naar de
afdelingen wordt opener, het vrijwilligersmodel
wordt zeker niet afgebouwd, professioneel zal
men ook stappen vooruit zetten. De 500
aanwezigen op deze algemene vergadering zijn
positief gestemd huiswaarts gekeerd.
Om verder te surfen op deze positieve vibe: er
beweegt wat in het Pluysegembos. Eind
december zijn de eerste bomen aangeplant om
de Potsdijkdreef te herstellen. Dit historisch relict
kan dan terug volop ontwikkelen. In het najaar
zal het tweede deel tijdens een groots opgezette
boomplantactie worden aangeplant.
Ondertussen zal de provincie werken uitvoeren
om de waterretentie in dit gebied te verhogen.
Een natuurpareltje is in de maak!
Verder willen we dit jaar onze aandacht ook
richten op specifieke activiteiten voor kinderen:
meer info volgt. Ten slotte: na de succesrijke
eerste editie van Run for Nature vorig jaar, willen
we op dit elan verder gaan: noteer alvast zondag
14 april in je agenda en begin al maar te trainen
- of help mee tijdens het event zelf!
Kom zeker langs op onze afdelingsdag op
zaterdag 26 januari, dan kom je nog veel meer te
weten over onze plannen!
Dirk
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Interview

Voortleven in de natuur.
Op 1 september 2018 is het erfrecht gewijzigd. Is dat goed nieuws voor wie iets wilt schenken
of nalaten aan Natuurpunt? We vroegen uitleg aan Joost Verbeke, verantwoordelijke voor
schenkingen en testamenten bij Natuurpunt.

Als je Natuurpunt in je testament wilt, hoe pak je dat aan?
Het zijn vooral mensen zonder kinderen die zich die vraag stellen. Weet je wie je wettelijke
erfgenamen zijn en wat wens je (al dan niet) aan die personen na te laten? En wat wil je
daarnaast nalaten om de natuur te beschermen? Dat is een denkoefening waarbij ik kan helpen
door te luisteren en enkele simulaties te maken. Dat geeft al een concreter beeld van wat je
geliefden zouden erven.

Moet je daarvoor naar de notaris?
De notaris is een specialist die gratis informatie verstrekt. Onze kandidaat-erflaters gaan vaak
rechtstreeks met hun vragen naar de notaris, of ze bereiden dat bezoek goed voor, samen met
mij. Je kan steeds een eigenhandig geschreven testament ter registratie afgeven, maar in
bepaalde gevallen zal de notaris aanraden om van die tekst toch een notariële akte te maken.

Zijn hieraan voor de erflater of de erfgenamen kosten verbonden ?
Het is diegene die iets krijgt die de kosten betaalt en dit geldt ook voor een legaat. De legataris
(de verkrijger van het legaat) betaalt erfbelasting, de nieuwe term voor de successierechten.
Tenzij de legataris heeft geërfd met de bepaling 'vrij van erfbelasting': dan is het een zogenaamd
duolegaat en worden de kosten betaald door Natuurpunt of een andere vzw. Wat wel wat kost,
is de registratie van je testament in het C.R.T. (Centrale Registratie van Testamenten). Reken
daarvoor op € 60 tot € 100.

Wat is een duolegaat en is dit nog steeds interessant?
Stel dat je huis € 250.000 waard is en je nalatenschap in totaal € 400.000 bedraagt, dan zal je
neef of je nicht netto € 180.426 erven. Met een duolegaat erft je neef of nicht minstens € 200.000.
Want Natuurpunt erft de helft maar betaalt de kosten op de hele som. Uiteindelijk blijft voor de
natuur € 73.425 over. Dit systeem is dus steeds interessant voor ieder die iets wil nalaten aan
bijv. broers, zussen, neven, nichten of goede vrienden. Die erfgenamen winnen er bij.

Hoeveel moet er voor Natuurpunt overblijven?

Foto: Wim Dirckx
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Er moet voor Natuurpunt voldoende overblijven zodat
de erfgenamen niet het risico lopen dat Natuurpunt de
erfenis weigert, want dan is het fiscale voordeel ook
ineens weg en betalen ze tot 55% aan erfbelasting. Het
duolegaat mag echter niet louter bedoeld zijn als een
fiscaal trucje om je erfgenamen een voordeel te bieden.
De erflater wordt verondersteld ook een warm hart te
hebben voor het goede doel.

Interview

Zijn de verlaagde tarieven dan een zegen of een vloek voor de duolegaten?
Wie in het verleden al een duolegaat maakte mag gerust zijn: voor het goede doel zal het in de
regel een verbetering zijn en voor de erfgenamen blijft de netto-erfenis gelijk. Als je echter je
erfgenamen meer wil laten erven, kan je het testament opnieuw bekijken en eventueel een iets
groter percentage voorzien voor je familieleden of vrienden. Daarbij kan ik helpen.

Kan men kiezen voor een specifiek project van een Natuurpuntafdeling?
Wie wenst dat Natuurpunt de gelden aanwendt voor natuurgebieden in een specifieke regio,
moet dit zeker vermelden. Bijvoorbeeld: 'Mijn wens is dat dit legaat wordt aangewend voor de
veiligstelling, de aankoop of het beheer van natuurgebieden in en rond Kontich/Duffel'. Ook kan
men een legaat opmaken ingegeven door een sociale bekommernis. Zo hebben wij recent een
erfenis gekregen voor 'huisvesting, opleiding en tewerkstelling van sociaal zwakkeren'. Dat was
bestemd voor onze vzw Natuur- en landschapszorg, Sociale Werkplaats.

Een volledige nalatenschap of slechts een deel van zijn nalatenschap schenken?
Ik zie dat de 'jongere generatie' die nu stilletjes aan 60-plusser wordt, meer belang gaat hechten
aan het beschermen van onze natuur. Steeds vaker zijn wij het enige goede doel in een testament.
Geregeld zien we ook dat men Natuurpunt een stuk grond nalaat. Als men mij voor het opstellen
van zo'n testament contacteert, suggereer ik om ook wat financiële middelen te voorzien zodat
we de erfbelasting op die gronden kunnen betalen."

Wat is het profiel van de hedendaagse erflater ?
Onze typische erflater is zeker niet rijk, maar gewoon iemand die verstandig en zelfs wat
spaarzaam leeft, kinderloos is gebleven en (bijna) gepensioneerd. Iemand die graag in onze
natuurgebieden heeft gewandeld. Een besef dat nu stilaan groeit, is dat een testament niet iets
is wat je uitstelt tot op je sterfbed, maar wel een opvangnet voor het geval er iets onherroepelijks
gebeurt. Verandert je situatie, dan wijzig je gewoon je testament. Er is dus alle reden om dit
niet voortdurend uit te stellen zoals de vorige generaties deden.

Heb je nog een tip voor ons?
Jazeker. Maak het testament bespreekbaar bij mensen
zonder kinderen, ongeacht hun leeftijd. Want een goed
opgesteld duolegaat betekent altijd een win-win.
Interview: Ludo Bakkovens
Interesse? Contact: joost.verbeke@natuurpunt.be,
telefoon 015/29.72.49 of gsm 0477/20.47.27

Foto: Wim Dirckx

Geïnteresseerd in het nieuwe erfrecht en het opstellen van een testament ten voordele van
een goed doel? Het bestuur van Natuurpunt Oude Spoorweg nodigt je uit op een lezing door
Joost Verbeke op 6 maart. Meer info op onze activiteitenkalender pagina 17.
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Luscinia

Vogelavond te Lier

Dirk Costrop en ik togen naar de Zevenburg op 10
november voor de vogelavond georganiseerd
door Luscinia, de vogelwerkgroep van onze
afdeling en van de Wielewaal. Alvast als weggever
een quizweetje: "Luscinia is een geslacht van
zangvogels uit de familie van de vliegenvangers".
We kregen er een uitgebreide update van de
watervogeltellingen van de afgelopen decennia.
Foto’s: Filip Christiaens

We leerden dat reigers en aalscholvers het sinds
de jaren ‘90 beduidend beter doen. Maar ook dat
je, als je veel geluk hebt, soms zeldzame
exemplaren zoals parel- of roodkeelduiker of de
iets algemenere grote zaagbek kan spotten op de
plassen rond de forten (bijv. het fort van Kessel),
op de AWW-bekkens en in Anderstad.

Daarna volgde een ludieke quiz met de nodige
hoofdbrekers. Tot slot een interessant verslag
van de Laplandreis die een aantal Luscinianen
vorig jaar maakten en waarop de Laplanduil, het
auerhoen en nog veel meer bijzondere vogels
(voor de kwissers: zelfs een wit kieken ⁽*⁾) voor
de lens kwamen.

Auerhoen (v)

Een leerrijke en plezante avond!
Rebecca
⁽*⁾ een hoenderachtige, helemaal opgaand in
het sneeuwlandschap = een moerassneeuwhoen
in winterkleed
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Moerassneeuwhoen

BEELD IN ZWART EN WIT

Laplanduil

Foto: Filip Christaiens

Afdelingswerking

Aanplant westelijke bomenrij van Potsdijkdreef in Kontich-Pluysegembos
We schrijven het jaar 1415. Dordrecht en omstreken bevinden zich midden in conflictgebied.
Oorlogen en overstromingen zijn nefast voor handel en scheepvaart. Rond die tijd beslist Petrus
(Pieter) Pot om zijn belegerde thuisstad Dordrecht te verlaten
en zich definitief in Antwerpen te vestigen.
Het fabelachtige fortuin dat hij als jonge handelaar in specerijen
en textiel heeft vergaard in het verre Syrië, Palestina en Egypte,
gebruikt hij om in Antwerpen een groot handelshuis en een
bank te stichten en vele gronden in de stad aan te kopen. In
1427 wordt Pieter Pot ook eigenaar van een ‘Hof van Plaisantie’
in Kontich (kopergravure links): het domein Pluysegem (geel
omcirkeld op de Ferrariskaart van 1777 (onder), vandaag helaas verdwenen.
Maar een doorgewinterde handelaar blijft dag en nacht verknocht
aan zijn passie en ook in zijn buitenverblijf blijft hij een handelaar in
hart en nieren. Hij laat er bier brouwen dat met paard en kar van
Kontich tot in Antwerpen moet worden vervoerd. Kwatongen
fluisteren dat het bier in Kontich wordt gebrouwen om de accijnzen
op het brouwen binnen de Antwerpse stadsmuren te omzeilen…
In de natte winters rijden de volgeladen karren zich hopeloos vast in
het drassig gebied van wat heden ten dage nog steeds
overstromingsgebied is langs de Edegemsebeek tussen Kontich en
Edegem. Pieter Pot laat daarom een verhoogde weg (een 'dijk' van
60 cm hoog) aanleggen die van de oude Heirbaan in het centrum van
Kontich over een stuk van de huidige Edegemsesteenweg langs zijn
buitenverblijf Pluyseghem tot Aen den Boerenleeger in Edegem loopt: de Potsdijk of Posdijk.
Zoals dat hoort laat hij de weg links en rechts beplanten met welgeteld 568 statige eiken
(lichtgroen en een stukje rood gemarkeerd op de kaarten hierboven).
Net zoals Pieter Pot voorheen in Syrië, Palestina en Egypte vrijgevig was voor de armen, gebruikt
hij nu ook in Antwerpen en omstreken een aanzienlijk deel van zijn fortuin ten gunste van de
behoeftigen. Hij laat in 1433 in Antwerpen een kapel bouwen en sticht er een aalmoezenhuis
waar de geestelijken elke woensdag voedsel verdelen aan de
noodlijdenden. Ook gevangenen in het Steen krijgen
roggebrood, naar men beweert was het op feestdagen zelfs
roggebrood met rozijntjes! Rogge voor de verdoemden... of
‘roggeverdoemeke’ in het Antwerps.
Zijn vloot doet gouden zaken, de handel floreert, Pieter Pot en
zijn echtgenote Maria Terrebroodts bezitten landerijen en
gronden in en rond Antwerpen, tot zelfs in Zeeland. Het
oorspronkelijke aalmoezenhuis wordt vanaf 1445 omgebouwd en vergroot tot Sint-Salvator- of
Pieter Potpriorij. Pieter Pot overlijdt in 1450, één jaar na zijn echtgenote.
De kapel die zijn naam draagt, bestaat vandaag nog steeds in de Kleine Pieter Potstraat (zie
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4068). De overige gebouwen van de priorij en de latere
abdij zijn verdwenen.
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Afdelingswerking

We schrijven het jaar 2018, zaterdag 29 december. Om
10.00 u. 's morgens staan welgeteld 53 vrijwilligers,
groot en klein, klaar met laarzen, spades en kruiwagens
vol enthousiasme om een deel van de eikendreef van
Pieter Pot in ere te herstellen (rood gemarkeerd op de
Ferrariskaart op vorige pagina).
Onder deskundige begeleiding van Natuurpunt en van
Frank, een specialist van het Agentschap Natuur en Bos
worden veertien grote zomereiken en twee lindes ge- Foto: Kris Vos
plant aan de westkant van de dreef.
De oostelijke bomenrij zal eind 2019 worden aangeplant,
na de grondwerken die het gebied in de loop van dit jaar
zullen omtoveren tot een zone voor waterretentie met
poelen, vloedbos, bos en houtkanten.
Ook de verhoogde 'dijk' van Pieter Pot komt er weer zoals
hij in de 15e eeuw was, tussen de eiken van de Potsdijkdreef.
In februari 2018
heeft Natuurpunt
Oude Spoorweg samen met vele vrijwilligers uit de buurt
en kinderen van het Sint-Jozefinstituut van Kontich al een
eerste aanzet gegeven voor wat het Pluysegembos zal
worden. In de huidige wei tussen de Potsdijkdreef en de
Boniverlei/N171
werden 2 stroken
houtkant aangeplant.
Foto: Peter Geschier

Foto: Dimitri Hoste

De aanplanting in december heeft onze afdeling georganiseerd in vruchtbare samenwerking met de collega’s van
Natuurpunt Zuidrand (Wilrijk-Edegem-Hove).
Foto: Peter Geschier

Een speciale dank ook aan alle enthousiaste vrijwilligers
en gulle sponsors: zonder jullie was dit niet mogelijk!

En een hele warme dankjewel aan onze jongste sponsor
Renée, die op haar eentje tijdens “De Warmste Week”
maar liefst € 625 bijeenbracht om dit Natuurpuntproject
te steunen. Geweldig!
Dimitri Hoste
(n.v.d.r.: meer foto’s van de plantactie op pagina 32)
Foto: Kris Vos

P.S.: Voor de Potsdijkdreef zoeken we nog meer hulp: lees verder op pagina 14.
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Luscinia

Vogelwandeling Het Zennegat
De vier diehards die niet bang waren voor
wind en regen kunnen beamen dat het altijd
loont om vogels te gaan kijken. Want de
regen liet het grotendeels afweten, de wind
viel al bij al nog mee. Dat liet toe om er een
erg gezellige, leerrijke wandeling van te maken met veel vogels en bijbehorende kennis.
Laat dit verslag dan ook een aanbeveling zijn
om zelf een keertje naar dit fantastische
gebied te gaan kijken en vogels te gaan spotten! (n.v.d.r.: zie meer foto's op pagina 31).

Gebied het Zennegat

Foto: Peter Geschier

Zo'n klein gezelschap liet ook toe wat dieper
op de dingen in te gaan. Deze keer stonden we
stil bij de typische veldkenmerken van eenden,
vooral onder wat minder optimale weersomstandigheden.

Bergeenden

Foto: Peter Geschier

Honderden wintertalingen (opvallend klein,
witte zijstreep op de flank), tientallen krakeenden (zwart achterste, witte vleugelspiegel,
lichte buik in vlucht), enkele smienten (rond
kopje, opvallend witte vleugels bij opvliegen),

veel sierlijke pijlstaarten, de enkele slobeend (spatelsnavel) of tafeleend, voor elk wat wils. Die
enkele spierwitte eend? Dat is Donald Duck, de parkeend. En dan bedoelen we niet de vele
bergeenden met hun donkere kop en knalrode snavel.
Andere focus: de ganzen. Niet te lang stilstaan bij luidruchtige exoten als de Nijlgans of de
Canadese gans. Maar let bij de grauwe gans zeker wel op de blauwgrijze bovenvleugel. Het is
de beste manier om in vlucht de enkele kolganzen (zwarte buikstrepen) uit een groep
grauwe ganzen te halen.
Die erg lichte ganzen met hun mooie kopstrepen? Een veel zeldzamere exoot, de Indische gans. Omwille van hun grootte al even
opvallend: de reigers. Wij scoorden zomaar
eventjes drie soorten. De blauwe reiger als
vanzelfsprekende gast, maar ook de kleine
zilverreiger mooi naast de grote zilverreiger,
de eerste met knalgele tenen, de andere
met een knalgele snavel.
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Blauwe reiger

Foto: Peter Geschier

Luscinia

Qua aanwezigheid van steltlopers is het Zennegat buiten de trekperiode niet meteen een
koploper, hoewel de honderden kieviten in
fraaie wolkengroepen natuurlijk altijd mooi
zijn om zien. De Engelse naam: lapwing. Let
even op zijn wat flapperende vleugelslag met
die ronde zwarte eindpunten en je begrijpt
waarom. Een enkele overvliegende wulp met
zijn lange, omlaag gekromde snavel zorgde
toch voor een fijne extra verrassing.

Kieviten

Foto: Peter Geschier

En wie denkt dat de kleine vogeltjes zich bij
guur weer verscholen houden, komt volgende keer maar beter mee. Van de mooie, grote
gele kwik bij aanvang van de wandeling tot
veel vinken, een enkele overvliegende groenling en een grote groep putters, die hun
tweede naam "distelvink" bewezen door op
een boord uitgebloeide distels verwoed met
hun snavel aan de slag te gaan.
Wulp

Foto: Johan Giglot

Van een vlakbij opvliegende veldleeuwerik met zijn schijnbaar wat te grote vleugels, tot de vele
rietgorzen (witte staartranden). Van de zich mooi tonende waterpiepers met hun hese piepjes,
van de luidruchtige cetti's zanger tot de al even
luid ratelende winterkoning. Beweging genoeg!
Iets wat de erg lichte buizerd die ons lange tijd
vlak boven het hoofd volgde met zijn luid miauwende kreten allicht ook had opgemerkt.
En dan neem je er die alles doorwekende bui
aan het eind van de wandeling met plezier bij,
net als de warme chocomelk die daarop mocht
volgen.
Dus ja, een in alle opzichten geslaagde tocht.
Durf de volgende keer dus toch maar naar buiten gaan: je zal er geen spijt van hebben!

Grote Canadese gans

Foto: Peter Geschier

Johan Giglot
Meer info: https://waarnemingen.be/gebied/view/29075
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De toekomst van onze aarde
Met het nieuwe jaar starten we in dit tijdschrift met een nieuwe rubriek: de toekomst van onze aarde
en meer specifiek de klimaatproblematiek. Een artikelenreeks waarin we hopen met de lezers in gesprek
te gaan om elkaar te inspireren, hoop te geven en praktische tips uit te wisselen waar we zinvol mee aan
de slag kunnen.

Hoopvol activisme
Neen, het is niet de bedoeling om met rapporten de mensen zoveel schuldgevoelens aan te
praten dat ze verzinken in apathie. De problematiek is zo complex en ongemakkelijk dat velen
hierop blokkeren en wegzakken in ontkenning. Het goede nieuws is dat steeds meer mensen er
ook emotioneel bij betrokken beginnen te raken. De toekomst van de aarde, en dus ook van
zichzelf en hun nabestaanden, staat op het spel. Verantwoordelijkheidszin zorgt ervoor dat ze
op hun niveau gaan onderzoeken wat ze zelf wel kunnen doen, zoals minder vlees eten of
minder vliegen bijvoorbeeld. Dat geeft energie!
De verrassend hoge opkomst op de klimaatmars in Brussel toont dat burgerengagement.
Intussen is de VN-top in Katowice, waarop België uitblonk in een beschamend gebrek aan
ambitie, al een eindje achter de rug. Aan de 70.000 betogers in Brussel zal het niet hebben
gelegen. Een aantal van onze leden was op post, twee ervan getuigen hieronder.
Gerd De Roeck:
Heeft betogen, je stem laten horen, nog zin?! Daar heb ik soms mijn twijfels over. Maar
aangezien ik in mijn levenswijze sterk rekening hou met energiebesparing en natuurbehoud,
vond ik het toch heel belangrijk om in de klimaatmars mee te stappen. Doen dus!
Het begon al op de trein: gesprekken over plankton en koolstofverbindingen, over een problematiek die lokaal in elke gemeente speelt: parkeerplaatsen bij de groeiende sport -en recreatieclubs
die enkel in het weekend worden bezet, verkavelingen die toch worden uitgevoerd, … .
Aankomst in Brussel-Noord: hoofdingang geblokkeerd door een massa volk, dus aansluiten op
de mars via de zijingangen.
Overweldigend, fantastisch, warm, hoeveel
mensen voor onze aardbol gaan en hun vrije
zondag eraan opofferen. Hoeveel jonge gezinnen met kinderen erbij waren en hoe ook oudere mensen meestapten, niet voor zichzelf maar
voor onze kleinkinderen. Zoveel slogans, zoveel
creatieve dingen: verkleed als boom, met muziek en dans, talloze waves met 'hey'-geroep.
Het begin en het einde waren niet te overzien.
Zo vreedzaam, ook nergens afval met toch
Foto: Gerd De Roeck
zoveel volk! Het gaf me zoveel hoop, meer dan
één traan in mijn oog en zoveel vreugde om
deze mensen die het klimaat hoogst belangrijk vinden. Hoop- en vredevol ging ik naar huis,
gesteund door 70.000 mensen, blij en fier een van hen te zijn.
's Avonds hoorde ik op het nieuws over de buiten verwachting opgekomen massa én dat de
premier een afspraak met de organisatoren ging maken! Voor zoiets belangrijks moet gewoon
iedereen op straat om er allemaal, op ieders niveau en mogelijkheden, voor te gaan!
12

De toekomst van onze aarde

Greet Michielsen:
Hoe kan het toch dat mensen er niet wakker van liggen
hoe het is gesteld met onze aarde, de natuur, het
klimaat? Het gaat tenslotte om de omgeving waarin we
leven!
Ook al zouden de wetenschappers zich over de
klimaatverandering vergissen : alle klimaatmaatregelen zijn gewoon goed voor de mensheid. Ik
snap niet dat politici dat niet doorhebben. Alles wat Foto: Vera Mercy
nodig is om de klimaatverandering tegen te houden, is
meteen ook goed voor hun kiezers. En vaak ook voor de economie.
Durven ze geen doortastende maatregelen nemen omdat ze weten dat mensen bang zijn voor
veranderingen? Die komen er sowieso! Dan toch beter een positieve verandering?
We kunnen natuurlijk als verantwoordelijke burgers beginnen met ons eigen gedrag aan te
passen. Dat is belangrijk, maar het blijft beperkt. En het is ontmoedigend als je niet wordt
gesteund in de moeite die je doet. Ik wil zelf best meer de fiets nemen, maar dan wil ik wel graag
veilige fietsroutes en minder vervuilde lucht om in te ademen.
Met wat creativiteit en soepelheid is er zoveel mogelijk! Bijvoorbeeld: iedereen is bang voor een
tekort aan energie in de winter. Wat zou er nu zo erg aan zijn om nu en dan een uurtje geen
elektriciteit te hebben. Als je dat op voorhand weet, kun je je er toch aan aanpassen?
Soms is het nodig om onze medeburgers en politici wakker te schudden. Dan moeten we op
straat komen. Daarom ben ik meegestapt in de klimaatmars. Het is dan natuurlijk een extra
opsteker als er, ondanks de regen, zoveel gelijkgestemde mensen zijn die de moeite doen om
zich te laten horen. Hartverwarmend ook dat zo'n mensenmassa vreedzaam door de straten
trekt, met muziek, creatieve slogans, kleurige accessoires. Kinderen, jongeren, mensen van alle
leeftijden, Franstaligen en Nederlandstaligen door elkaar…
En ik zal mezelf niet kunnen verwijten dat ik niet m'n best heb gedaan.
Een zinnig pleidooi voor hoop
Rebecca Solnit, politiek activiste in de VS, benadrukt in interviews dat acties zelden direct effect
hebben. De zaadjes die ze verspreiden kunnen wegrotten of jaren sluimeren alvorens te
ontkiemen. Als activist streef je naar verandering en als actie niet onmiddellijk effect heeft, heb
je gefaald. Solnit herinnert graag aan Gandhi’s uitspraak: ‘Eerst negeren ze je, dan lachen ze je
uit, daarna vallen ze je aan, en dan win je. Activisme is een proces dat tijd vergt.
Ondanks de doemverhalen die in de media verschijnen, viel het haar op dat de mensen voor
wie het meest op het spel stond, het hoopvolst waren. Ook al zijn het telkens de reeds
overtuigden die actie voeren, zich verbonden voelen met elkaar is van groot belang en is een
ervaring waaruit voor de toekomst veel moed te putten valt.
Ideeën, emoties, hoop en moed zijn aanstekelijk met vaak positieve en indirecte
neveneffecten. En vergeet vooral niet de diepe vreugde die je ondervindt als je dit belangrijke
werk doet.
“Never, never, never, never give up”, deze uitspraak van Winston Churchill stond op de pin die
de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele droeg tijdens de VN-klimaattop in Katowice.
Marleen
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Help je mee de historische
Potsdijkdreef te herstellen?
In 2016 kocht Natuurpunt 3,1 ha in de Edegemse beekvallei, ter hoogte van
Boniverlei. In 2018 werd dit met 3,3 ha uitgebreid op Edegemse bodem zodat
nu 6,4 ha gewaarborgd worden voor water, natuur én bos.

Eeuwen geleden liep de weg van Kontich naar Edegem niet over de huidige
Edegemsesteenweg, maar via de Potsdijk, een verhoogde, statige dreef die
Pluysegem met Boerenleger verbond.
Natuurpunt zal die Potsdijkdreef herstellen. Weldra wordt een nieuwe dijk
aangelegd waarop in twee fases 28 eikenbomen worden aangeplant.
We kiezen deze keer niet voor bosgoed maar voor stevigere exemplaren. Die
kosten een pak meer en dat vraagt extra financiële middelen. Voor € 80 kun
je mee een boom sponsoren, maar kleinere bedragen zijn ook welkom (vanaf
€ 40 krijg je een fiscaal attest) en dit op rekeningnummer:

BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 3703 - Potsdijk’.

Samen met jou zorgen we voor méér NATUUR!
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Activiteitenkalender
zaterdag 26 januari

Afdelingsdag:
wandeling en aansluitend
algemene vergadering en
nieuwjaarsreceptie
(zie ook pagina 2)

van begin februari tot
eind maart

Paddenoverzetacties in
Senthout/Missestraat
(zie ook pagina 29)

Afspraak: bij zonsondergang aan de resultatenborden Senthout-Hoevelaan, Duffel.
Einde omstreeks 20 à 23 u. (weersafhankelijk)
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zondag 3 februari

Knotbeheer in Langbos &
Babbelse Plassen met
Chiro Kokaz

Afspraak: 10 u. aan de ingang van de scoutslokalen Koka
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

maandag 4 februari

Uiteenzetting over het
registratiesysteem
waarnemingen.be
door Koen Leysen
(zie ook pagina 24)

Afspraak: 19.30 u. in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT). Einde omstreeks 22.30 u.
Inschrijven op:
www.natuurpuntoudespoorweg.be
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zaterdag 9 februari

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Bremstraat/
Senthout te Duffel .
Houtbeheer in de
Einde omstreeks 16 u.
Babbelbeekse Beemden Laarzen zijn meestal nuttig.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Johan Doms, 0496/32 19 34

zaterdag 16 en zondag
17 februari

zaterdag 23 februari

zondag 24 februari

Houtbeheer in de Oude
Spoorwegberm

Afspraak: zaterdag 9.30 u. in de veldweg aan
Notmeir in Duffel, zondag 9.30 u. aan Oude
Waarloossteenweg te Waarloos.
Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn meestal nuttig.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56

Beheerwerken in de
Babbelbeekse Beemden:
plaatsen van poort en
infobord

Afspraak: 9.30 u aan de ingang Bremstraat/
Senthout te Duffel.
Einde: zodra de klussen zijn geklaard.
Laarzen zijn meestal nuttig.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of
Johan Doms, 0496/32 19 34

Winterwandeling in het
Babbelkroonbos:
voorjaarsflora, met een
overvloed aan
sneeuwklokjes

Het Babbelkroonbos (beheerd door buurafdeling Land Van Reyen is normaal niet
toegankelijk: profiteer hier dus van!)
Afspraak: 14 u. aan de parking begraafplaats,
Bouwenstraat te Lint. Einde omstreeks 17 u.
Opgelet: laarzen niet vergeten!
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

woensdag 27 februari

Open
bestuursvergadering
16

Afspraak: 15 u. in het Mosterdpotje voor de
wandeling, om 17 u. voor de vergadering.
Einde: zelf in te vullen.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: 20.15 u. in het Mosterdpotje.
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
mogelijk op PVT)
Einde omstreeks 23.00 u.

Activiteitenkalender
zaterdag 2 maart

Beheer in natuurgebied de
Goorbosbeekvallei:
bosbeheer

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

Info over legaten

Afspraak: 10.30 u. en 15 u. in het vertelzaaltje,
bibliotheek Duffel Onze-Lieve-Vrouwlaan 1 Duffel
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

woensdag 6 maart

vrijdag 15 maart
Spelletjesavond t.v.v. NPexpeditieploeg Team Tonic

zaterdag 16 maart

Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje. Einde
omstreeks 22 u. Deelnameprijs € 5/deelnemer.
Inschrijven kan individueel of per ploeg (gratis
versnapering bij inschrijven vanaf 4 personen).
Inschrijven op teamtonic4@gmail.com
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55

Afspraak: 13 u. in het Mosterdpotje. Einde
omstreeks 17 u. Deelnameprijs € 5/deelnemer.
Groen Moet Je Doen-tocht:
Vertrek op willekeurige tijdstippen.
familietocht doorheen
natuurgebied de Mosterdpot met Voorinschrijven is niet nodig, maar de eerste 50
deelnemers krijgen een extra verrassing!
veel leuke doe -en
Inschrijven of info op teamtonic4@gmail.com.
ontdekkingsactiviteiten.
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55

maandag 25 maart Cursus i.s.m. Luscinia: Vogels in de Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje. Einde
Ardennen (theorie)
omstreeks 21.30 u. Voorinschrijving verplicht!
(Inschrijvingen: zie pagina 6)
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55
zaterdag 30 maart

zaterdag 30 maart

Cursus i.s.m. Luscinia: Vogels in de Afspraak: 7.30 u. Van der Lindenlaan Duffel.
Ardennen (excursie)
Einde omstreeks 18 u. Voorinschrijving verplicht!
(Inschrijvingen: zie pagina 24)
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55
Afspraak: 9.30 u. Oude Spoorwegberm aan
Beekboshoek te Waarloos. In de namiddag: aan
Voorbereiding voor Run for nature
de Babbelse plassen. Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 6 april

Beheer in de Mosterdpot: allerlei
natuurbeheeractiviteiten
(onderhoud wandelpaden);
i.s.m. JNM

Afspraak: 9.30 u aan het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk
op PVT). Einde omstreeks 13 u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

zondag 14 april

Run for Nature: ontdek al lopend
of wandelend de natuurgebieden
van Kontich-Waarloos i.s.m.
sportdienst van Kontich en
Running Store
(Inschrijvingen: zie pagina 29)

Afspraak: doorlopend vertrekken vanaf 9 u. tot
11 u. (lopers) en vanaf 11 u. tot 11.30 u.
(wandelaars) vanaf Schapenhagen, langs
Pauwhoevestraat.
Contact: Koen Vriens
runfornaturenatuurpunt@gmail.com

Vlindercursus: eerste theorieles
(Inschrijvingen: zie pagina 24)

Afspraak: 20 u. in het Mosterdpotje. Einde
omstreeks 22 u. Inschrijven kan via mail naar
educatie@natuurpuntoudespoorweg.be of via
het formulier op onze website.
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

vrijdag 26 april
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Studie

Vogel in de kijker: de barmsijs

Het was bitter koud, 's nachts vroor het stenen uit de grond en toen … kwamen de sijzen uit het
Oosten. Neen dit is geen alternatief kerstverhaal: barmsijzen zijn in onze contreien vooral tijdens
strenge winters waar te nemen. Mijn vader noemde ze in zijn Leuvens dialect: oostersijzen,
vandaar de intro om niet meer te vergeten.
Dé barmsijs bestaat eigenlijk niet, het taxon (*) is opgesplitst in twee soorten: de kleine en de
grote barmsijs. Daarnaast heb je nog de witstuitbarmsijs die zeer sterk lijkt op de grote barmsijs.
Om het geheel nog complexer te maken heeft de grote barmsijs nog enkele ondersoorten, nl. de
Groenlandse en de IJslandse barmsijs.
De naam barmsijs is wel intrigerend. Die heeft niets
te maken met berm, niettegenstaande fraters en
kneuen, die in oude teksten ook wel barmsijzen
werden genoemd , dikwijls op bermen of op
braakliggend terrein kunnen worden waargenomen.
Barm komt van barn (denk ook aan barnsteen), wat
weer afgeleid is van brannen (= branden). En nu
wordt alles duidelijk: de helderrode borstkleuren
van een mannetje barmsijs laten blijkbaar aan
vlammen denken. Dit is ook terug te vinden in de
Latijnse naam: Carduelis flammea.

Grote en Kleine barmsijs

Foto: Koen
Maes

In Nederland broedt nog een beperkt aantal koppels kleine barmsijs, typisch in berkenbos, jonge
naaldbomen of kleine groepen loofbomen in de heide. Daarnaast broeden barmsijzen vooral in
Scandinavië en Noord-Siberië, maar ook op de Britse eilanden en in de Alpen. Zoals hoger al
aangehaald: hier kan je ze vooral in de winter waarnemen, soms zelfs in grote groepen van enkele
honderden. Deze kleine vinkachtigen zijn eerder grijzig en donker gestreept, maar hebben een
opvallend rood voorhoofd, een minuscuul zwart snorretje, een korte gele snavel en een
karakteristieke kleine zwarte bef. Het zijn echte acrobaten die dikwijls ondersteboven aan de
buitenste twijgen allerlei zaden lospeuteren bij berken, elzen, wilgen,….
Net als gewone sijsjes durven ook barmsijzen langs de voedertafel passeren. Steeds opletten dus!
Ik ben ervan overtuigd dat het voorkomen van deze vogel wat onderschat wordt, net omdat hij
minder gekend is.
Dus ga eens kijken op het internet (bv: https://www.youtube.com/watch?v=DdjWiub3Vu4) om
dit prachtige diertje te leren kennen. En wie er een of meerdere spot: zeker ingeven op
www.waarnemingen.be!
Dirk
(*) taxon = een groep organismes die op basis van gemeenschappelijke kenmerken tot een
samenhangende groep worden gerekend.
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Natuurgebied Schapenhagen krijgt stilaan vorm
Toevallige voorbijgangers en doelbewuste
wandelaars konden er de afgelopen maanden
niet naast kijken.
Er is de laatste weken heel hard doorgewerkt
om ons meest recente natuurgebied een
uitnodigende inkom te geven. Verspreid over
twee werkdagen, zondag 25 november en meer
recent op zaterdag 22 december, werden
barelen, poorten, wandelpoortjes en
hekwerken geplaatst.
Foto: Geert Dils
Dat dit niet van een leien dak verliep, kan Soms moet een mens diep gaan…
iedereen die er was getuigen. We zijn
ondertussen wel redelijk goed uitgerust met onder meer een motorgrondboor, maar dat was
buiten de waard van de ondergrond gerekend. De poorten verschijnen immers net op die
plaatsen waar ook de vroegere toegangen tot het gebied waren gelokaliseerd en blijkbaar moest
dit toentertijd gepaard gaan met heel wat stabiliserend materiaal, in de volksmond ook wel
steenpuin of rommel genoemd.

Foto: Peter Geschier

De grote toegangspoort, 4 m breed in nietgeïmpregneerde, FSC-gemerkte Douglasspar,
werd zo een heus huzarenstuk om die in de
eerste plaats diep genoeg in de grond te
verankeren maar ook zo perfect mogelijk
waterpas te krijgen. Er moest zelfs een beroep
worden gedaan op een pneumatische hamer
om voor een aantal palen door de één meterdikke puinlaag te geraken! Die poort blijft
hoofdzakelijk gesloten, maar voor de
wandelaar werd een klappoortje toegevoegd.

Een gelijkaardig verhaal aan de westelijke
toegang van Schapenhagen: hier staat nu ook
een gecombineerde poort-klappoort, deze keer
in kastanjehout: de poort hebben we nodig om
met iets groter beheermaterieel op het terrein
te geraken, het wandelpoortje maakt de
toegang voor wandelaars dan weer duidelijk.
Hoewel niemand het voor mogelijk hield, lijkt
ook hier de ondergrond in de loop der tijden
voorzien te zijn geweest van een fikse
'fundering' waar zelfs met een 'pioche' geen
doorbraak kon worden geforceerd. Dan maar
de palen extra vastzetten in wat snelbeton…
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De oostelijke toegangen kregen een variant als afsluiting: een bareel met dwarsbalk, een ideetje
dat we opdeden tijdens een Natuurpuntweekend in de Ardennen. De palen werden door
Willemen gelast terwijl de dwarsbalken geoogst zijn uit een lokale oude 'stoof' Amerikaanse eik.
We maakten ook werk van informatie voor de
bezoekers.
De
westelijke
en
oostelijke
wandeltoegangen werden met een A3-infobord
verfraaid. De bezoeker die met de fiets komt, wordt
helemaal verwend: centraal aan Pauwhoevestraat is de
fietsstalling eindelijk afgewerkt met een halfverharding
en het grote infobord werd geplaatst.
Elk infobord is voorzien van een overzichtelijk
wandelplan en de basisinfo en -regels hoe zich in een
natuurgebied te gedragen. Zeker wat betreft loslopende Infobord aan de fietsstalling
Foto: Wim Annaert
honden hopen we van harte dat deze infoborden de
bezoeker toch kunnen bewegen om wat meer respect
te tonen voor fauna (en flora). Dieren blijven in hun natuurlijke habitat wanneer ze zo veel
mogelijk met rust worden gelaten. Heel wat nestgelegenheden, niet enkel van onze talrijke
kleine zang- en weidevogels, maar ook van kleine zoogdieren, zijn tegen of op de grond gelegen:
de minste verstoring kan voldoende zijn om de jonge kroost te verliezen!
Wie op het einde van de wandeling even wil verpozen of picknicken, kan gebruik maken van de
volledig afgewerkte zitplaats in het verlengde van de fietsstalling. Beide zijn verbonden met een
wandelpaadje, door de nieuw uitgegraven baangracht gescheiden van de (soms drukke)
Pauwhoevestraat.
Wie uit is op een lange wandeling of dagtocht, kan via Schapenhagen doorwandelen naar de
Oude Spoorwegberm om kilometers- en urenlang in de natuur te wandelen, in een bijna autovrije
omgeving!
Zoals reeds vermeld in een vorig nummer: we hebben
dit allemaal kunnen realiseren dankzij een subsidie van
ruim € 16.000 van het departement Leefmilieu van de
provincie Antwerpen: het bestuur van Natuurpunt
Oude Spoorweg zegt dan ook welgemeend:
“dankjewel”!
We hopen dat we ook met de nieuwe bestuursploeg
van de provincie Antwerpen op hetzelfde elan kunnen
verdergaan en initiatieven ontplooien ter versterking
van natuur en open ruimte in onze actiegemeenten Kontich en Duffel.

Foto: Geert Dils

Momenteel wordt alles in voorbereiding gebracht voor de aanleg van een nieuwe waterretentiezone achterin het gebied. Eenmaal de provincie een aannemer heeft gevonden, kunnen
we een concrete timing van de werken meedelen. Het gebied zal een ware metamorfose
ondergaan met heel veel ruimte voor water, nieuwe natuur en een ware boost in biodiversiteit!
Wim
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Knotwilgen, natuurparels van onze open ruimte
We halen er even Wikipedia bij: "Een knotwilg is een wilg die, enkele
jaren na te zijn geplant, op circa 2 m hoogte wordt afgezaagd.
Daarna wordt de boom iedere 5-7 jaar geknot door de nieuw uitgelopen takken weg te nemen. De verdikking aan de basis van de uitlopers vormt de knot waaraan de knotwilg zijn naam dankt. Om de
karakteristieke door de mens gevormde wilgen voor het landschap te
behouden dienen ze met regelmaat te worden geknot, dit gebeurt nu
vaak door vrijwilligers."
Dit klopt wel degelijk: knotwilgbeheer wordt momenteel meer en
meer door (lokale Natuurpunt-)vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn het
ook die het initiatief nemen om die belangrijke solitaire of lineaire
landschapselementen te bewaren door een regelmatige heraanplant
van nieuwe knotwilgpoten waar de oude het begeven hebben.

Foto: Geert Dils

Wat betreft belevingswaarde kan een knotwilg zelden worden overschat. Een knotwilgenrij in de
beekvalleien is daarom ook een ware streling voor het oog. Naast de landschappelijke en
esthetische waarde zijn knotbomen erg belangrijk voor heel wat plant- en diersoorten.

Foto: Peter Geschier

Dat wordt duidelijk als je een oude knotboom van dichtbij
bekijkt. De ruwe schors biedt van de oppervlakte tot diep
in bijna onbereikbare plekjes plaats voor mossen, varens
en andere plantensoorten. Die diversiteit is dan ook een
paradijs voor veel dieren. De holtes zijn erg geschikt als
nestgelegenheid en slaapplaats. Hierin toont de steenuil
zich een echte fan van oude holle knotwilgen als
broedplaats. Vleermuizen en marterachtigen als bunzing,
hermelijn en wezel gebruiken dan weer de oude holle
bomen als slaap- en schuilplaats tijdens de zomer.

Onder de schors leven veel soorten ongewervelden als
spinnen, pissebedden en duizendpoten waardoor heel wat kleine zangvogels er hun voedsel
vinden. Ook soorten als gekraagde roodstaart, ringmus, holenduif en wilde eend broeden er hun
eieren op uit. Het vele dode hout en organisch materiaal maakt dat zaden in uitwerpselen van
vogels en dieren opnieuw kiemen en uitgroeien: zo vind je regelmatig kleine vlierstruikjes die
boven op knotwilgen uitgroeien.
Wilgen zijn ook vroege bloeiers, niet verwonderlijk dus dat het na een lange, donkere winter rond
de knotwilg wemelt van bijen en hommels op zoek naar de smaak van nieuwe nectar en stuifmeel.
Eén volwassen knotwilg (bijvoorbeeld in je tuin…) vormt een waar ecosysteem op zich, de
meerwaarde in biodiversiteit voor een ganse knotwilgenrij is zonder meer grenzeloos!
Natuurpunt Oude Spoorweg heeft in de afgelopen 30 jaar heel wat knotwilgen aangeplant en het
effect op het landschap is duidelijk merkbaar. Niet enkel in onze natuurgebieden zijn extra
knotwilgenrijen verschenen maar ook daarbuiten, onder meer langsheen de Hessepoelbeek
tussen Hessepoelbos en de Oude Spoorwegberm. Ook in de Achterstraat in Waarloos heeft
Natuurpunt jarenlang het knotbeheer voor haar rekening genomen: dankzij deze inspanningen,
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aangevuld met een uitgebreide aanplant van bessen- en
bloesemstruiken is deze buurtweg een ware belevenis in elk seizoen.
Maar terug naar het vrijwilligerswerk waarmee we dit artikeltje gestart
zijn… Knotwilgen groeien snel en elke drie tot vijf jaar dat ze geknot
worden, neemt het houtvolume ook (soms) spectaculair toe: dat
betekent harder werken en sleuren om hetzelfde aantal knotbomen
te kunnen onderhouden.
Het dwingt het beheerteam dan soms ook om professionele hulp in
te roepen om die grote volumes, in plaats van ze af te voeren, lokaal
te verhakselen. Dat verhakseld hout is dan een wel gekomen materiaal
voor onze wandelpaden die dan toch voor een jaartje het gevoel van
een 'Finse piste' krijgen.
Sinds 2001 zijn er in de Behaagactie zo maar eventjes 656
knotwilgpoten uitgedeeld in Kontich en sinds 2013 (het jaar dat ze de
actie vervoegde) 389 in Duffel. Het succes van de jaarlijkse
Behaagactie van Natuurpunt die nu al 25 jaar loopt, toont overduidelijk
aan dat we met lokale initiatieven écht het verschil maken om meer
knotwilgen in het landschap en in tuinen te integreren!

Foto: Geert Dils

Een heel lange aanloop om af te sluiten met de laatste knotwilgdag op zaterdag 24 november:
alweer een lange dag hard zwoegen en zweten met een tiental vrijwilligers. Deze keer moesten
enkel de oude knotwilgen langsheen de Hessepoelbeek een dringende beurt krijgen. Dit zijn er
vier, maar wel vier heel oude en volwassen exemplaren. Tegen alle verwachtingen in slaagden
we erin om hieruit alle 125 knotwilgpoten te oogsten! Dit zegt veel over het aantal takken en
het houtvolume dat één enkele volwassen
knotwilgboom kan produceren…
Het resthout, de kleinere en té grote stammen
werden lokaal in twee houtmijten verzameld: die
dienen niet enkel als 'natuurlijke' afscherming van
wandelpaden en natuurgebieden, maar bieden
extra schuilplaatsen en nestgelegenheden voor
kleine zoogdieren en zangvogels.
De roodborstjes, die zelfs tijdens de luidruchtige
knotwerken in de onmiddellijke omgeving
vertoefden, leken hun potentiële nestplaatsen al
meteen te inspecteren en reserveren.

Foto: Peter Geschier

De finishing touch werd uiteindelijk de volgende maandag door het InDeW-ploegje ⁽*⁾ geleverd.
Wim
⁽*⁾ InDeW = (Natuur) in de week: een groepje mensen dat ook wel tijdens de week tijd en zin
heeft om wat lichte klusjes in de natuur op te knappen. Zin om (wanneer het jou uitkomt) ook
eens mee te doen? Stuur een boodschap naar marleenvanpuyvelde@telenet.be
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Uiteenzetting over het registratiesysteem waarnemingen.be
De mogelijkheden van waarnemingen.be zijn enorm uitgebreid. Wie het systeem al gebruikt
maar nog wil bijleren, of er wil op overschakelen is welkom op deze cursus ‘Waarnemingen.be’.
Na een korte inleiding over de achtergrond van het systeem gaat Koen
Leysen van Natuurpunt CVN dieper in op de verschillende mogelijkheden:
waarnemingen raadplegen per gebied en per soort, alerts, de
excursieplanner en het maken van verschillende types grafieken en lijsten.
Ook je eigen waarnemingen kan je op verschillende manieren invoeren,
beheren en exporteren.
Afspraak: maandag 4 februari om 19.30 u. in het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 22.30 u.
Lesgever: Koen Leysen
Inschrijven op www.natuurpuntoudespoorweg.be, gratis voor actieve leden.
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

Cursus Vogels in de Ardennen
In samenwerking met Luscinia organiseren wij in maart een cursus “Vogels in de Ardennen”.
Die belooft bijzonder interessant te worden. We zakken op zaterdag 30 maart af naar de
Ardennen op zoek naar onze gevederde vrienden.
Noteer dit nu alvast in je agenda en schrijf je als de bliksem in.
Voorinschrijving verplicht: via formulier op www.natuurpuntoudespoorweg.be
Prijs: theorie + praktijk: € 25 (niet leden € 28); enkel praktijk: € 18 (niet leden € 20). Opgelet:
eerst is eerst, maar cursusdeelnemers hebben voorrang.
Theorie: maandag 25 maart. Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje. Einde omstreeks 21.30 u.
Praktijk: zaterdag 30 maart. Afspraak: 7.30 u. op het plein aan de Van der Lindenlaan te Duffel.
Einde omstreeks 18 u.
Contact: Johan Giglot 0468/54 38 55

Cursus dagvlinders
Deze kleurrijke fladderaars kondigen de zomer aan en zijn zo mooi maar ook zo vluchtig. Joeri
Cortens zet je op weg om ze te leren herkennen en deelt tijdens twee vrijdagavonden een heleboel
weetjes over vlinders. Hij vertelt je ook hoe je tuin of terras vlindervriendelijk kan inrichten zodat
je nog vaker van hun bezoekjes kan genieten.
Cursusdata : vrijdagavond 26 april en 3 mei, van 19.30 tot
22 u., in het Mosterdpotje.
Praktijkwandeling onder begeleiding van Dirk Costrop,
zondag 19 mei, om 14 u. aan de kerk van Waarloos
Prijs: € 21 leden/ € 24 niet-leden. Inschrijven kan via onze
website www.natuurpuntoudespoorweg.be
Meer info via mail aan rebeccapers@yahoo.com
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Foto: Peter Geschier

Studie

Paddenoverzet 2018: derde beste ooit!
Met 2.478 geregistreerde dieren was 2018 het derde beste jaar in de 22 jaar dat we padden
overzetten op het Duffelse Senthout. Voor de salamanders schreven we zelfs een nieuw record:
258 stuks! Recordaantallen werden trouwens in heel Vlaanderen genoteerd.

Piek in maart
Januari was eerder onwinters. De eerste paddenslachtoffers in het verkeer werden gesignaleerd
op 23 januari tijdens een zachte regenachtige avond. Op 24 en 29 januari vonden we enkele
tientallen dieren. Net op tijd kwam er een serieuze winterprik die de beginnende paddentrek
volledig liet stilvallen. Pas bij de eerste zachte opstoot op 7 maart kwam er terug trek en toen
ging het snel. Een absolute topavond was 10 maart: toen telden we maar liefst 779 dieren. Veel,
maar nog geen record, want dat staat sinds 2010 op 979. Ook tussen 9 en 12 maart kenden we
enkele piekavonden. De trek was dus niet alleen goed in aantallen maar ook redelijk
geconcentreerd.

Mogelijke verklaring plotse stijging
We kregen hetzelfde scenario als in 2015 en 2017. Bij
gebrek aan neerslag stond de sloot in de zomer
helemaal droog. Dit lijkt nadelig, maar voor amfibieën
is dit eerder een voordeel, want veel vijanden (vissen,
libellenlarven…) zijn er niet. Daardoor zijn er
gemiddeld meer nakomelingen (zolang het opdrogen
maar niet te vroeg gebeurt, zoals in 2011). Dankzij
een aantal vruchtbare jaren sinds 2014, lijkt het
populatieverlies uit 2011-2014 helemaal te zijn
weggewerkt. Vier jaar geleden telden we tijdens het
hele seizoen immers niet eens 300 amfibieën.

Veel vette en jonge padjes
Tijdens de paddentrek 2018 vonden we geen uitgemergelde dieren zoals in 2011-2015, maar
dieren die goed in de vetreserves zaten. Er waren ook veel jonge padjes die in 2019 wellicht voor
de eerste keer naar de poelen trekken om eitjes af te zetten. Met 94% levende dieren is er erg
efficiënt geraapt. Dit danken we aan de weinige kwakkelavonden en aan het hoog aantal helpers
tijdens de drukke avonden. Uiteindelijk kon de succesvolle actie dit jaar op 6 april worden
afgesloten. Een overzicht van het paddentrekverloop op het Senthout vind je hier:
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/DUFFEL/Senthout#plot

Prognose voor 2019
Het valt moeilijk te voorspellen wat 2019 zal brengen, maar de indicaties zijn goed. Normaal valt
de trek ergens tussen half februari en begin april met een piek rond half maart. Maar met de rare
winters van tegenwoordig kan het net zo goed vroeger zijn. Om precies op de hoogte te zijn van
de dagelijkse gebeurtenissen ben je best geabonneerd op de digitale Hylakrant die vanaf januari
wordt opgemaakt. Nog niet geabonneerd? Stuur een mail aan johan.asselberghs@skynet.be
Help je ons in 2019 aan een recordaantal padden?
Johan Asselberghs
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Droogte in onze natuurgebieden
Afgelopen jaar was, net als 2017, bijzonder warm, zonnig en droog. Enkele statistieken:
gemiddelde temperatuur 11,9 graden (normaal 10,3), warmste zomer met 61 dagen boven 25
graden, 132 dagen van 20 graden of meer, 650 mm neerslag (normaal 850).
Over het (waarschijnlijke) verband met klimaatverandering zullen we het niet hebben, wel over
de gevolgen voor de natuur.
In de media ging er vooral aandacht naar de geleden landbouwschade, maar de natuur kreeg
het evenzeer hard te verduren, ook in onze natuurgebieden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat
er vlak voor Kerstmis zo weinig water in onze natuurgebieden staat.

Goorbosbeekvallei
In de Goorbosbeekvallei droogde zowel de Goorbosbeek als de Bemortelloop helemaal uit. Ze
stonden maandenlang kurkdroog, zelfs tot eind november. Wat het effect zal zijn op de
aanwezige natuurwaarden is nog onduidelijk, maar veel bomen zoals elzen, berken en lijsterbessen zijn afgestorven. Of het bomenbestand zich kan herstellen valt af te wachten tot volgend
jaar.

Mosterdpot
De Mosterdpot heeft veel zandgronden. Soorten die in
zandgrond groeien zijn wel wat gewoon, maar door de
extreme situatie lieten bepaalde boomsoorten al veel
vroeger hun bladeren vallen. Lijsterbessen en hazelaars
stierven af en ook jonge eiken hadden een probleem. Zelfs
de brede sloot tussen de wandelweg naast het waterlinkbekken stond kurkdroog. Het Mosterdpotven droogde
voor het derde jaar op rij helemaal uit.
Opgedroogd ven Mosterdpot

Foto: Ludo Bakkovens

Babbelbeekse Beemden

Het gebied de Babbelbeekse Beemden is normaal één van onze natste natuurgebieden. In 2018
leek het meer op een uitgedroogde poesta. Het laatste oppervlaktewater verdween eind juni
en kwam pas terug eind september na de eerste echte regenval. Nu ja: er stonden enkele
centimeter water in de brede sloot. Ook de Arkelloop en de Babbelsebeek stonden lange tijd
droog. De groene kikkers die anders in de sloot zaten, trokken massaal naar de laatste restjes
water in de beek zelf. Verder is het nieuwe knuppelpad tot nog toe een overbodige luxe geweest
bij gebrek aan water.

Oude Spoorwegberm
Ook hier stonden alle poelen droog, hadden soorten als lijsterbes het moeilijk en verloren tal
van bomen vroegtijdig hun bladeren. Ook de in juni gemaaide hooilandjes groeiden nog
nauwelijks.

Babbelse plassen
De centrale sloot met poel aan het uiteinde stond al eind april droog. Toen de Babbelkroonbeek
uitdroogde, was ook het water in het retentiebekken snel weg. Alle plassen die geen contact
hadden met de beek bleven tot midden december kurkdroog.
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Wat zijn de gevolgen van de (langdurige) droogte voor de natuur?
Nadelen:
- Vegetatie die normaal geen kans krijgt, neemt het plots over in de sloten en grachten, zoals
riet, liesgras en bepaalde grassoorten. Hierdoor versnelt de zogenaamde verlanding. Die kan
alleen worden doorbroken door de vegetatie te maaien of in het slechtste geval terug uit te
diepen.
- Kwetsbare waterplanten zoals waterviolier krijgen het moeilijk. Zij hebben immers de ijzerrijke
kwel (grondwater dat opborrelt) nodig om te kunnen groeien. De meeste waterplanten hebben
wel een strategie ontwikkeld om tijdelijk zonder oppervlaktewater te leven. Toch is te lang
aanhoudende droogte nefast. Zo was er van augustus tot nu geen waterviolier meer te zien.
- Bomen laten hun bladeren sneller vallen. Dit doen
ze om verdamping tegen te gaan. Bladeren zijn echter
ook belangrijk voor de aanmaak van suikers. Vooral
voor bomen die droogtegevoelig zijn of voor de al
zieke essen kan dit de genadestoot zijn. Is het toeval
dat net in 2017 en 2018 veel essen definitief het
loodje hebben gelegd?
- De verdroging versterkt het broeikaseffect. Naast
bomen nemen ook wetlands en moerassen
De gracht in de Babbelbeekse beemden - Foto: Peter Geschier
broeikasgassen op. Ze stockeren er zelfs veel meer,
zoals het nog schadelijker methaan en lachgas.
Eigenlijk zijn natte moerassen opslagtanks van broeikasgassen, wanneer die droogvallen,
ontsnappen de broeikasgassen massaal in de atmosfeer.
- Wanneer een moeras te lang verdroogt, verdwijnt ook de volledige veenlaag. Dat zorgt voor
een sterke verzuring van het milieu, wat weer een nadelig effect heeft op de soortenrijkdom.
Gelukkig zijn er ook voordelen, al wegen die niet op tegen de nadelen.
- Droogte zorgt ervoor dat de grasgroei vermindert en zelfs stilvalt zoals deze zomer. Hiervan
konden andere bloemplanten profiteren.
- Dat de poelen nu al enkele jaren achter elkaar uitdroogden, is goed nieuws voor onze kikkers,
padden en salamanders. Amfibieën floreren na droge zomers omdat dan alle natuurlijke vijanden
(zoals vissen) afsterven, die anders de amfibieënlarven zouden opeten.

Alleen het weer … of is er toch meer aan de hand?
We mogen de nadelen van verdroging niet onderschatten, zeker als het zoals nu blijkt structureel
is. De droogte van 1976 was ook ernstig, maar er was geen echt watertekort zoals in 2017 en
2018. Dat de droogte nu een veel groter effect heeft, heeft alles te maken met het landgebruik.
Wanneer het regent, willen we ons water zo snel mogelijk laten wegvloeien. Hierdoor slaagt
het er amper in om in de grond te sijpelen. Ook in de landbouw laat men zodra de velden nat
staan alle 'overtollig' water naar de dichtstbijzijnde beek afvoeren, wat vaak tot zware
wateroverlast leidt. Wanneer het dan plots een aantal weken niet meer regent, verdrogen de
akkers erg snel. Kortom: hete en droge zomers zijn er altijd geweest, maar vroeger waren de
gevolgen minder ernstig. Nu zijn de gevolgen - ook al lijkt dit contradictorisch - zowel verdroging
als lokale wateroverlast.
Johan Asselberghs
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Ook de jeugd kan volop genieten van de
natuur. Daarvoor is er de JNM, de
Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een
jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26
jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn
schouders niet ophaalt voor het milieu.
Piepers:
*graspiepers 7-9 jaar
*boompiepers 10-11 jaar
Ini's: 12-15 jaar
Groten: 16-21 jaar

zaterdag 23
februari

In deze pokernacht gaan we all the way! Dresscode: gangster.
Waar: Donderheide 21, 2500 Koningshooikt.
Wanneer: 19 u.-21 u.
Pokernight:
gangstereditie Meebrengen: snackske en drankske (om te delen), gangsteroutfit,
pokerface.
Groten
Contact: Aeneas Peeters Dedapper – aeneaspeeters@telenet.be –
0489 43 42 14
Inschrijven verplicht (voor 21 februari)

Krokusvuur
Vrijdag 8 maart

Zaterdag 6 april

Pini’s, Ini’s,
Groten

Beheer in de
Mosterdpot
Ini's

Zondag 7 april
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Een handje
helpen op de
wrapdag Ini

Een krokusvakantie eindigen doe je met een vuur... of met twee?
Doordenkers en breinbrekers testen jullie hersenen op vrijdag 8 maart.
Waar en hoe laat is nog niet beslist, meer info volgt op de site:
www.jnm.be/pallieterland
Contact: Dorien Goossens, 0468 230981, voorzitter.pallieterland@outlook.com
Meebrengen: een knapperig knabbeltje voor aan het vuur en een drankje
om de dorst te lessen.
Ben jij een sterke en stoere JNM'er? Heb je geen schrik om de spade in de
grond te steken en hou je van de gezonde buitenlucht? Dan kunnen we je
hulp zeker gebruiken!
Waar? We komen samen aan het educatief centrum het Mosterdpotje
(Mechelsebaan 218 Duffel).
Met de wagen moet er op de parking van de PVT geparkeerd worden. Met
de fiets kan tot aan het Mosterdpotje worden gereden. Wanneer? Zie
website
Contact: Willem Cafmeyer, cafmeyerwillem@gmail.com 0495 413382
Meenemen: Neem zeker iets om te eten en te drinken mee want we gaan
hard werken. Laarzen en werkhandschoenen zijn nuttig.
Bereid jullie allemaal maar voor, want de enige echte JNM Pallieterland
Wrap-dag komt eraan! Dat festijn vergt natuurlijk veel voorbereiding, we
kunnen jullie handen dus goed gebruiken!
Contactpersoon: Aster Vermeulen, 04 68 187 576, aster.retsa@telenet.be;
Andries Van Vinckenroye, 0489 082 938 andrieskivv@gmail.com
Schrijf je zeker in op de website als je mee wil helpen, zo hebben wij er een
duidelijk zicht op hoeveel ini’s we mogen verwachten!

Info

Run for Nature Kontich-Waarloos
Na de succesvolle eerste Run for Nature in 2018 met
700 deelnemers volgt een tweede editie op
zondagvoormiddag 14 april 2019. Deze vindt opnieuw
plaats in Kontich en Waarloos. Je loopt of wandelt door
verschillende van onze natuurgebieden.
Uniek is dat ook mooie weggetjes door velden en
weilanden op privégebied voor een dag worden
opengesteld. Het parcours is gedeeltelijk verhard,
gedeeltelijk onverhard.
Gezien het recreatieve karakter is er geen tijdsopname
en kan je als loper vrij starten tussen 9 u. en 11 u. De loopprestatie is volledig ondergeschikt aan het
aspect genieten.
Start en aankomst liggen in het natuurgebied
Schapenhagen aan de Pauwhoevestraat.
Dit jaar kunnen ook wandelaars deelnemen. Om de
lopers niet te hinderen op de smalle paadjes starten
ze tussen 11 u. en 11.30 u. Zowel lopers als
wandelaars kunnen kiezen tussen 6 en 10 km.
Voorinschrijven kan vanaf eind januari via de
pagina runfornature.weebly.com
Voorinschrijving € 8, daginschrijving € 12.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
De opbrengst gaat naar Natuurpunt Oude
Spoorweg.

Foto: Peter Geschier

Meer info nodig? Stuur een mail naar runfornaturenatuurpunt@gmail.com
Sabine

Ken je onze heerlijke biobieren? De traditionele Gageleer
‘Original’ mogelijk wel, maar er zijn nu ook de smaakvolle
Dark en de lichtjes citruszurige White.
Wie ze wil proeven kan
een bak bestellen voor
€ 36 (+ € 8 leeggoed) met
bv. telkens 8 flesjes van
deze 3 bieren.
Stuur een mail aan
dirk.costrop@telenet.be
of sms je wensen naar
0476 / 66 08 28.
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Afdelingsinfo
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,
Conservator Babbelbeekse Beemden, verantw. beleid, amfibieën (Hyla), plantenwerkgroep, lid Minaraad, GECORO 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

Guy Van Aken
Conservator Edegemse beekvallei
Helenaveldstraat 12 2550 Kontich
tel. 03/457 87 82
vanakenguy@gmail.com

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

Stefaan Vercauteren
Materiaalmeester
Mechelsebaan 176, 2570 Duffel
gsm 0476/60 47 67
stefprojects@advalvas.be

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.
Schrijf het vereiste bedrag over op rekeningnummer
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:
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Tim De Boey

Lid Natuurpunt

X
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X

X

Conservator
Vitsenveld 32, 2550 Kontich
gsm 0489 26 41 99
timdeboey@gmail.com

Natuur.oude spoorweg
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X
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X

Natuur.Blad

X

X

X

X

X

X

X

X
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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
Materiaalmeester, lid Minaraad Kontich
Vitsenveld 30, 2550 Kontich
gsm 0485/61 70 22
luc.giglot@telenet.be

Dimitri Hoste
Conservator Edegemse beekvallei, Oude Spoorwegberm
Hovestraat 154 2650 Edegem
gsm 0473/63 53 72
dimitri.hoste@proximus.be

Peter Peeters
Conservator Babbelbeekse Beemden
Leopoldstraat 63/1 2570 Duffel
gsm 0497/17 18 14
peter.peeters2010@gmail.com

Rebecca Pers
Verantwoordelijke educatie
Molenstraat 33 2570 Duffel
gsm 0486/79 16 12
rebeccapers@yahoo.com

Greg Stevens
Conservator Edegemse beekvallei
Altenastraat 67 2550 Kontich
gsm 0497/46 40 48
gregstevens2773@gmail.com
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Lidgeld (€)

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
Edegemse beekvallei (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 over te schrijven 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 krijg je 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 (zie website)
Algemeen mailadres van de afdeling:
info@natuurpuntoudespoorweg.be
Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. actief in Duffel):
Dorien Goossens
Voorzitter
voorzitter.pallieterland@outlook.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Raf Jansen
Voorzitter en contactpersoon
rafjansen@scarlet
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

Fotoclub

Decemberbeelden uit het Zennegat

Foto’s: Peter Geschier
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Fotoclub

Sfeerbeelden van de aanplant voor de Potsdijkdreef

Foto: Dimitri Hoste

Foto: Peter Geschier

Foto: Johan Claessens

Foto: Dimitri Hoste

32

Foto: Kris Vos

Foto: Pascale Dumont

