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Info

Dit is het afdelings�jdschri� van Natuurpunt Oude Spoorweg. Ar�kels vallen onder de verantwoordelijkheid van
de auteur. Noch de redac�e, noch Natuurpunt kan aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ar�kel.

Werkten mee aan dit �jdschri�:

Auteurs: Brahim Sagaama, Dirk Costrop, Els Lauwers, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Hannes Giglot, Ludo
Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Wim Annaert.

Foto’s/tekeningen: Dimitri Hoste, Dirk Costrop, Dirk Van Bortel, Francisca Ferreira, Johan Asselberghs, Luc De
Naegel, Ludo Bakkovens, Peter Geschier.

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Jan Wijgerde, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul
Ca�eeuw, Sofie Geschier.

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk 30
september naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Wil jij peter of meter worden?
Het beheer en onderhoud van onze gebieden vragen veel aandacht. De nodige ingrepen worden
dan ook zorgvuldig gepland. Af en toe gebeurt het echter dat een gebied er door onvoorziene
omstandigheden 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 bedankt!

Belangrijke afdelingsdata in 2020 (meer info op pagina’s 14 en 19)

28/08Nacht van de Vleermuis
12/09Leden-BBQ
11/10Herfstwandeling

Onder coronavoorbehoud
check op onze website

Dit �jdschri� werd gedrukt op cyclusprintpapier met vegetale inkten.

Foto cover: Reus Con�os in de Babbelse plassen foto: Peter Geschier

Hulp is al�jd welkom!

We zijn nog al�jd op zoek naar extra helpende handen onder het mo�o ‘vele handen maken licht werk.’

Heb jij zin om, wanneer het jou uitkomt, mee te helpen bij de talloze ac�viteiten van onze afdeling? Druk
dan op de knop Inschrijven als vrijwilliger onderaan op onze website en vul het formuliertje in. Je kan
kiezen om mee te helpen bij natuurwerken in een of meer natuurgebieden of ‘andere taken’ aanvinken.
Schrijf dan in het onderste vakje waarmee je wil helpen. Voorbeelden: meewerken aan
afdelings�jdschri� (redac�e, teksten, foto’s, bussen), opbouw/a�raak van tenten bij markten of andere
gelegenheden, lid worden van de Bosbiekes, onderhoud van het Mosterdpotje,...

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
http://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html
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Voorwoord

Beste Natuurpunters

Platgelopen paden: hoge aantallen coronawandelaars
lieten hun sporen na in onze natuurgebieden. Heel
wat mensen hebben de natuur in hun buurt ontdekt
én waren aangenaam verrast dat er vlakbij nog zoveel
moois te vinden is. Ook ons ini�a�ef om
wandelkaartjes beschikbaar te stellen werd duidelijk
gesmaakt.

De vele “thumbs up” van de wandelaars mo�veren
ons om verder in te ze�en op toegankelijke natuur.
Het belang van nabije natuur werd onderstreept door
de vragen van de wandelaars naar nog meer groen
vlakbij. Een uitdaging die we graag aangaan en
meteen een belangrijke hint voor onze beleidsmakers.

Wandelen door en genieten in en van de natuur is
maar een van de vele func�es van onze
natuurgebieden. Door verschillende gebieden aan
elkaar te koppelen en in te ze�en op de beekvalleien
in onze regio zorgen we ervoor dat de natuur
robuuster en biodiverser wordt. De aanwezigheid van
pakweg de roodoogjuffer zal het merendeel van de
mensen niet echt boeien, maar toch zal een gebied
pas mooier en interessanter zijn wanneer er een grote
varia�e aan flora en fauna is. Bovendien ze�en we
met onze natuurgebieden sterk in op waterreten�e:
een ecosysteemdienst die ervoor zorgt dat de
gebieden water bergen bij felle regenval en dat
straten en huizen niet overstromen. Tijdens de
stortbuien in juni werd hun func�e overduidelijk: onze
gebieden waren volgestroomd, wateroverlast bij
bewoning werd vermeden. We kunnen het niet
genoeg zeggen: ecosysteemdiensten hebben een
grote meerwaarde voor de maatschappij. Wie kan
daar nu tegen zijn?

Wat toegankelijke natuur betre�: de inrich�ngs-
plannen van Schapenhagen 2.0 krijgen vaste vorm. Dit
gebied grenst aan het al ingerichte deel van
Schapenhagen. In de toekomst, we mikken op
voorjaar 2021, zal je ongestoord kunnen wandelen
van Kon�ch Kazerne tot Waarloos dorp! En in de
Edegemse beekvallei is enkele weken geleden een
wandelbrug over de beek geplaatst.

Als leuke vakan�eac�viteit vind je in dit nummer een
fietstocht gecombineerd met korte wandelingen om
de mooiste plekjes te (her)ontdekken.

De voorbije maanden zullen we ons nog lang
herinneren. Hopelijk gaat alles goed met je familie
en vrienden! Niet alleen de lockdown zorgde voor
ongenoegen, het menselijk leed was ongezien. Dank
aan iedereen die ons door deze crisis hielp!
“Volhouden”, zoals reus Con�os treffend uitbeeldde.

We zijn maar wat blij dat er ondertussen terug
Natuurpuntac�viteiten kunnen plaatsvinden,
uiteraard onder de opgelegde voorwaarden. De
meest correcte informa�e over onze ac�viteiten kan
je al�jd terugvinden op onze website. Regels durven
immers snel veranderen, zoals iedereen al gemerkt
hee�… De crisis was wel ongezien, maar ik blijf toch
een wrang gevoel houden over het gebrek aan
besluitvaardigheid van onze beleidsvoerders. Dit
gee� me geen vertrouwen als er een tweede piek
komt, maar evenmin dat de overheid gepaste
maatregelen neemt betreffende de betonstop, tegen
de opwarming van het klimaat, een vernieuwende
mobiliteit, … Net nu is er een momentum om met
een nieuwe, baanbrekende visie dingen te realiseren
die men vijf maanden geleden onmogelijk ach�e.
Herlanceren van de economie is broodnodig, het
realiseren van een win-win met maatregelen die
samengaan met klimaatadapta�e eveneens. Waarop
wacht men nog?

Alle kleine stapjes van onszelf helpen zeker, maar het
maken van juiste beleidskeuzes hee� een veel
grotere impact. Laat maar komen die nieuwe
regering, ik ben benieuwd!

In ieder geval: geniet van een deugddoende
vakan�e, dichtbij of wat verder, dompel jezelf onder
in die mooie natuur, een verkwikkend bad dat al je
zorgen laat vergeten. En hou het veilig en gezond!

Dirk
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Interview

We kunnen je ons �jdschri� niet toesturen zonder de olifant in de kamer te erkennen. En die olifant is
natuurlijk Billy, de wolf! Ook in onze afdeling waren we bijzonder verrast om deze toppredator in onze regio
te mogen ontvangen. Deze verrassing kan zich bij sommigen vertalen in angst, onbegrip of conflict. Dit is
onterecht en daarom willen we een licht laten schijnen op wat het bezoek van de wolf betekent. Hierbij
werden we bijgestaan door Kon�chnaar Franky Guldentops van Lobo vzw.

De wolf in onze contreien: moeten we bang zijn of blij?

In 2000 vond een dodelijk bij�ncident met kinderen plaats en het was naar aanleiding hiervan dat ik in 2001
ben gestart met een hondenkamp. De insteek van het hondenkamp is dan ook om kinderen de signalen aan
te leren en dus ook waarschuwingen te herkennen die honden geven. Daarvoor echter was ik al
hondentrainer en hoe verder je je verdiept in honden hoe sneller je terechtkomt bij die voorouder van de
hond, de wolf. Daarnaast help en ondersteun ik als ecovolunteer biologen die wolven bestuderen, eerst in
Portugal en nadien vooral in Rusland. Ik ben ook vrijwilliger bij het Wolf
Fencing Team. En natuurlijk hebben we dan nog drie getrainde wolfshonden.

Wat kan je ons vertellen over Billy?

Dag Franky, kan je ons vertellen hoe je bij de wolf betrokken raakte?

Zoals we gemerkt hebben was Billy bij ons op doortocht vanuit Duitsland en
dat weten we van DNA-stalen. In onze streken valt er immers weinig wild te
eten en wolven zullen hier geen vaste verblijfplaats zoeken. Wellicht wou
Billy voldoende afstand houden van de geurmarkeringen die het territorium
van August en Noëlla a�akenen en passeerde hij daarom langs onze
streken. Het gedrag van Billy baart me enigszins zorgen: het is vreemd dat er
zoveel foto’s bij daglicht worden genomen terwijl een wolf normaal alleen
bij schemering jaagt.

Aan welke gevaren staat de mens bloot?

Omdat de wolf een slechte naam kreeg, willen we een aantal misverstanden
uitklaren. De natuurlijke reac�e van de wilde wolf zal steeds zijn om de mens te vermijden. De cijfers
onderschrijven dit ook en dat is de reden dat er nauwelijks aanvallen door wolven zijn gesignaleerd.
Bovendien wijst onderzoek uit dat zelfs in een situa�e van verhongering de wolf geen mensenvlees eet.
Wat wel kan leiden tot een aanval is wanneer de mens tussen de wolvin en haar nest welpen komt, wat
een natuurlijke reac�e is bij vele diersoorten. Verder is het uiteraard raadzaam om in regio’s waar wolven
zijn gesignaleerd je kinderen bij schemering niet alleen in het bos te laten rondlopen. Ook loslopende
honden worden gezien als indringers, hou je hond daarom steeds aan de leiband. Wolfshonden zijn
daarentegen gevaarlijker aangezien bij hen die natuurlijke schuwheid vaak ontbreekt, daarom zien we hier
meer bij�ncidenten. Ter illustra�e: het trainen van een wolfshond neemt zo’n twee jaar in beslag.

En wat met de (klein)veehouders?

Daar kunnen we eigenlijk conflicten krijgen: enerzijds is dit vee een gemakkelijke prooi omdat ze nergens
heen kunnen, en dit omdat de wolf al decennia geen bedreiging meer is en de maatregelen daardoor niet
doeltreffend zijn. Anderzijds is het natuurlijk gedrag van het vee in het gedrang gekomen door gewenning
aan vriendelijke honden.
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Interview

Met het Wolf Fencing Team proberen we een
beschermende oplossing te bieden door op vrijwillige
basis een geschikte afrastering te plaatsen bij veehouders.
Zelf heb ik ook wat kleinvee en ook ik vergeet wel eens
om de dieren op te hokken. Jammer genoeg hee� een vos
zijn weg gevonden naar onze dieren. Ophokken of
afschermen is dus de boodschap. Op lange termijn mikken
we er vooral op een situa�e te creëren waarbij het zicht
van vee geassocieerd wordt met de pijnprikkel van de
schrikdraad.
Ook de overheid biedt hierbij steunmaatregelen, die mijns
inziens wel mogen worden uitgebreid.

Hoe komt de wolf aan zo’n slechte naam?

In vroegere �jden waren er natuurlijk veel meer wolven aanwezig in
onze streken en was de kans op conflict groter. Het vervoer van
ongekoeld vlees trok wel eens een roedel wolven aan. Wanneer deze
gebeurtenissen zich dan een weg baanden naar sprookjes die iedereen
als kind meekrijgt zoals Roodkapje of de Drie Biggetjes is de toon reeds
vroeg gezet tot het demoniseren van de wolf. Ook nu zijn verhalen over
conflicten met wolven veel spectaculairder dan bij�ncidenten met
gewone honden, en zo krijg je natuurlijk een scheefgetrokken beeld.

Meer over Lobo vzw, het Wolf Fencing Team en het Agentschap Natuur en Bos vind je op:
www.lobovzw.design.blog
h�ps://www.wolffencing.be/
h�ps://www.natuurenbos.be/wolf

Brahim

De wolf zal in zijn prooipopula�e steeds op zoek gaan naar verzwakte
individuen. Dat doet hij uit zel�escherming en tegelijk draagt het bij aan

een natuurlijke selec�e en een gezonde genenpool in die popula�es. De kwaliteit van het vlees gaat er dan
ook op vooruit, dus zelfs de jager hee� baat bij de komst van de wolf. Maar soms zijn de effecten van de
wolf fenomenaal: zo werd in Alaska een inheemse boomsoort met uitsterven bedreigd totdat de wolf terug
kwam in die habitat. Wat bleek: de wolven visten zalm uit de nabijgelegen rivieren en sleepten deze aan
land om ze op te peuzelen. Een kadaver van de zalm bevat echter schimmelstammen die een symbiose
vormen met deze bomen en zo werd bij de terugkomst van de wolf deze boomsoort gered. Meteen werd
ook het biotoop van de bever gered.
Je snapt dus dat het voor onze natuur een win-winsitua�e kan zijn.

Wat betekent de wolf nu voor onze natuur?

Bedankt Franky!

Brahim (l) bij Franky (r) Foto’s: Francisca Ferreira

https://www.lobovzw.design.blog
https://www.wolffencing.be/
https://www.natuurenbos.be/wolf
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Afdelingswerking

Reus Con�os: een grote steun in corona�jden

De reus Con�os zag het levenslicht in 2012 in Kon�ch-Kazerne, ontsproten uit de crea�eve geest van Bruno
Verstappen en gerealiseerd samen met de Academie van Kon�ch, het V.T.I. en tal van vrijwilligers. De
ac�viteiten van Con�os worden gecoördineerd vanuit het Reuzenplan, een groep van Kon�chse vrijwilligers
die ervoor zorgt dat Con�os �jdens tal van culturele evenementen uit zijn kot komt.

Dit jaar verhinderde Corona dat, tot we op het idee kwamen om hem één van onze natuurgebieden te
laten bezoeken. Natuurpunt Oude Spoorweg en Reuzenplan creëerden een extra gebeuren en van 8 mei
tot 8 juni pronkte Con�os in al zijn glorie mét mondmasker in de Babbelse Plassen. Dat hee� iedereen
gezien: we haalden alle lokale pers, waren te zien op lokale en regionale televisie en het dronefilmpje werd
meer dan 5.000 maal bekeken.

De reden voor dit ini�a�ef?
We merkten �jdens deze crisis dat onze gebieden heel intens werden bezocht. Opmerkelijk genoeg
ontmoe�en we heel wat mensen die al jaren in de buurt wonen en toch voor de eerste keer deze prach�ge
natuurgebieden ontdekten. Tal van wandelaars hadden gemerkt dat er in het laatste decennium wel wat
natuur en bos zijn bijgekomen maar dat het gerust nog een pak meer mocht zijn. Corona toonde het
belang van lokale natuur en bos duidelijk aan: terwijl alle parken, speelterreinen en -aanleidingen werden
afgesloten bleven onze natuurgebieden helemaal toegankelijk! Dat werd duidelijk gesmaakt: we hebben
hier vast een niet geringe bijdrage geleverd tot het algemeen welzijn door een gezonde tot zelfs stevige
wandeling vlakbij mogelijk te maken.

Natuur vormt een uitstekend decor voor kunst en cultuur, wat we al een paar keer met succes hebben
gedemonstreerd �jdens de Bermhappenings in 2006 en 2017. Bij de laatste edi�e was ook reus Con�os van
de par�j en de link was dus snel gemaakt om hem opnieuw in onze natuurgebieden uit te nodigen. Ter
plaatse werd ook een speciale brievenbus voorzien waarin iedereen tekeningen, gedichten, verhalen of
voorstellen aan of over Con�os kon deponeren. De ingeleverde voorstellen nemen we zeker op in onze

toekoms�ge ini�a�even!

Naast het mondmasker hield Con�os de slogan ‘Volhouden’ vast,
goed zichtbaar voor wandelaar, fietser op de fietsostrade en
treinreiziger. Na al die maanden is het duidelijk dat het virus nog
aanwezig is en dat, ondanks het versoepelen van de maatregelen,
we aandach�g moeten blijven en volhouden door onder meer
sociale afstand te handhaven.

Natuurpunt en Reuzenplan willen met deze ac�e ook de zorgsector,
in de breedst mogelijke betekenis, een gemeend dankjewel zeggen.
Maar we willen ook de beleidsmakers verder ondersteunen om
lokaal meer nieuwe (!) natuur en bos te creëren, om relance-
maatregelen aan een duurzame transi�e te koppelen. Corona hee�
aangetoond dat de fiets best wel een goed vervoermiddel is voor
woon-werkverkeer en om je nabije inkopen te doen. Laten we dat
ook volhouden!

WimFoto: Wim Annaert
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Vanuit de lucht

De twee nieuwe gebiedjes langs de Babelsebeek (lees ar�kel pag. 22-23) Foto: Dirk Van Bortel
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Luscinia

Johan:

In navolging van buurafdeling de Wielewaal besloten we een big day te organiseren binnen ons
eigen Natuurpunt Oude Spoorweg territorium. Dat betekent plekjes afspeuren, nieuwe dingen
ontdekken en een leuke dag in de natuur beleven. Dus sprongen Filip, Luc, Koen, Hannes en ikzelf
met inachtneming van de afstandsregels die zaterdag 9 mei voor dag en dauw op de fiets.

Eerste halte: de zandbergen in Kon�ch. Helaas, dat
gebied is platgereden en -gelopen, verstoord door
ontelbare loslopende honden. Als een gebied met zo
veel struiken, bomen, hoekjes en kantjes niet beter
scoort dan een occasionele zwartkop, een torenvalk in
de verte en wat meesjes, is er iets stevig loos. Beste
lezer, je kan beter vogels gaan kijken op de Grote Markt
in Lier dan op de Zandbergen.

Al even groot was de verbazing bij de Vuile Plas. Dit
officiële natuurgebied werd immers ontsierd door een

kijktoren/-hut met rieten dakbedekking, meubilair, gesjorde afrastering tot en met wc, stookput en
kruiden- en tomatenkwekerij. Een compleet illegaal opgetrokken bouwwerk middenin dit gebied,
het stookvuur smeulde nog stevig na. Faut le faire! Gelukkig werden hier wel al wat aardige eerste
vogelsoorten gescoord: het moeilijk te onderscheiden trio rietzanger-bosrietzanger-kleine karekiet.
En in de verte zowaar zelfs een baltsende havik. Een onverwachte topper!

Het vervolg ging doorheen de prach�ge weilanden en dreven van de Groeningenlei en het
Groeningenhof, rich�ng Doornstraat en Keizershoek rich�ng Waarloos. Onderweg een zingende
spotvogel in de berm van de expresweg, ook een boel niet meetellende, exo�sche extra’s. Maar wat
een mooie fietstocht, doorheen de velden van Waarloos tot achter de kerk naar Hessepoelbos en
de Oude Spoorwegberm. Wat echter vooral opviel: een wijds landschap van grootschalige
landbouw en kaalslag. Heel het noordwestelijke stuk van onze regio moet het stellen zonder
huiszwaluwen of kieviten waarvan de nesten telkens weer worden vernie�gd door het snel
opeenvolgende proces van mesten, ploegen, eggen en maaien. Opvallend weinig vogels op het
pla�eland dus, kraaien, kauwen en duiven buiten beschouwing gelaten. Ondanks het mooie en
groene uitzicht zijn we ontze�end slecht bezig voor onze vogels.

Maar onze zoektocht ging verder. Met een zangpost van
de nachtegaal aan de Waarloossteenweg. Tot aan het pas
ingerichte Schapenhagen, waar ijsvogel, koekoek, fi�s,
grasmus en zelfs een oeverloper aan de plas werden
gescoord. Tot een badende loslopende hond daar weer
anders over besliste. Om moedeloos van te worden.

De middagrust werd gehouden aan de telpost in de
Babbelbeekse Beemden. Waar een roodbors�apuit
rondvloog, maar de kleine bonte specht voor een keertje
helaas niet thuis was. Ook de boomvalken schi�erden in
afwezigheid, maar er vlogen wel enkele boeren- en gierzwaluwen en zelfs een oeverzwaluw langs.
Dit was kenmerkend voor de dag: veel soorten waren toevallige passanten of doortrekkers die niet
(meer) in de regio broeden. Helaas moesten we het stellen zonder huiszwaluw of zwarte roodstaart.

Ijsvogel Foto: Luc De Naegel

Big Birding Day: een dagje vogels spo�en in onze regio

Zwartkop Foto: Luc De Naegel
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Luscinia

Hannes:

Op bekken AWW3 viel behalve op de al�jd aanwezige
visdie�es na weinig te beleven. Dan naar het Mouriaubos,
waar de week ervoor een bonte vliegenvanger was gezien:
een zeldzaamheid in deze regio. Helaas konden we ook
deze niet vinden. Wat een tegenslag!

Op de volgende stop, de Mosterdpot, was de boomklever
gelukkig wel present. Via AWW4, waar we tafeleend,
bergeend en krakeend noteerden, gingen we rich�ng

Roosendael. Enkele dagen geleden had Filip hier de sprinkhaanzanger gehoord, een vrij zeldzame
soort in de regio. Terwijl wij naar de overkant van de Nete rich�ng AWW5 een tapuit op de dijk
zagen, vond Koen vooraan in het riet de sprinkhaanzanger. Ook al is het een klein bruin vogeltje, het
is een prachtsoort! Onderweg naar de kijkhut van AWW5 ontdekte Koen een slechtvalk die in een
grasveldje een stadsduif zat te verslinden.

De kijkhut van Eekhoven leverde weer een nieuwe soort
op: de geoorde fuut.

Op weg voor een korte drinkpauze ontdekten we enkele
roofvogels die boven het Fort van Duffel vlogen. Op
eerste gezicht leken het allemaal buizerds maar er vloog
een wespendief tussen! De vogel vloog laag en liet zich
prach�g zien. Tijdens onze drinkpauze tuurde ik wat in de
lucht in de hoop om nog wat trekvogels te zien. Wat zag
ik daar? Oeverzwaluwen? Nee, huiszwaluwen! Het leek
wel of we een megasoort hadden ontdekt, eindelijk huiszwaluwen op onze lijst!

Na onze pauze zagen we, rich�ng Mijlstraat rijdend, een gele kwikstaart foerageren op de velden.
Maar helaas was er geen bonte vliegenvanger te bespeuren op onze eindbestemming.

Onderweg naar centrum Duffel vond Koen een steenuil en
Filip een tapuit. Terwijl we naar de tapuit keken, vloog er
een grote zilverreiger langs. Die hadden we nog niet!

Terwijl we in Duffel op de dijk onze frieten opaten vloog er
een Pon�sche meeuw langs.

In het Eliabos hoopten we op uilen of houtsnippen, helaas
zonder resultaat. Onderweg naar huis hoorden Filip en ik
nog een roepende steenuil. Een toffe afsluiter van een
geweldige dag.

Uiteindelijk kwamen we op 91 soorten (de �entallen exoten niet inbegrepen) en een fietstocht van
wel 95 km met veel leuke gebiedjes en plekjes. Maar toch met een bi�ere nasmaak.

Johan en Hannes Giglot, Filip Chris�aens, Koen Maes, Luc de Naegel

P.S.: Op pagina 32 vind je nog meer prach�ge foto’s van Luc

Boomklever foto: Luc De Naegel

Grote zilverreiger Foto: Luc De Naegel

Geoorde fuut Foto: Luc De Naegel
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De roep van de natuur

Foto: Peter Geschier
Cameraspel
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De roep van de natuur

Verruimende cirkels Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier



Beheer/beleid

Na 2,5 maanden extreme droogte viel er vrijdagvoormiddag 5 juni in Edegem en Kon�ch eindelijk nog
eens regen van enige betekenis: een stevige onweersbui met felle regen en zelfs hagel. Goed nieuws
dus voor de aanplant en de bijna opgedroogde reten�ezone. Toen we na de middag gingen kijken
zagen we dat die zone inderdaad goed was gevuld. Helaas bleek de kwaliteit van het water op z’n
zachtst gezegd ondermaats: s�nkend zwart water! De overstort van de Kruisbeemd bleek de grote
boosdoener alhoewel er in 2018 aanpassingen aan werden gedaan.

Het moet een serieuze vloedgolf vervuild water zijn geweest die in de beek kwam. Vooraleer het
water van de beek in onze reten�ezone kan stromen moet het waterpeil in de beek al minstens 70 cm
s�jgen.

Op de overstort van de Kruisbeemd zijn de Edegemse wijken
Romeinse Put, Buizegem, Kruisbeemd en Goriksplein aangesloten.
Deze wijken werden gebouwd in de jaren 60-80 van vorige eeuw. Dat
kenmerkt zich in veel verhardingen en dichte bebouwing. Er is
nauwelijks hemelwatergebruik of infiltra�e mogelijk en bijna alle
voortuinen zijn omgevormd naar verharde opri�en. Wanneer er dan
een stevige bui valt vult het gemengde rioleringsstelsel zich snel met
hemelwater en spoelt alle aangekoekte slib mee.

We gingen ervan uit dat de troep wel
zou zijn weggespoeld en dat het een
eenmalig probleem was geweest.
Helaas kregen we op 17 juni een
tweede vloedgolf binnen, even smerig
en zwart als de vorige keer. Deze
vloedgolf was minstens 1,20 m hoog
waardoor niet alleen de reten�ezone maar ook de gracht naast de
Potsdijk en de teengracht werden vervuild.

Bij het schrijven van dit ar�kel blijkt dat de flora en fauna het wellicht
hebben overleefd, maar de vervuiling mag zeker geen gewoonte
worden. We vragen de rioolbeheerders, de waterbeheerders en de
twee gemeenten dan ook om hier iets aan te doen. Natuurpunt wil
zeker meewerken aan waterveiligheid door �jdelijke opslag van water
en daarmee wateroverlast voorkomen en droogte milderen, maar mag
voor deze ecosysteemdiensten minstens verwachten dat de

waterkwaliteit aanvaardbaar is.

Er wordt nu bekeken of een technische oplossing mogelijk is, uiteraard zonder de wijken zelf te laten
overstromen. Uiteindelijk zal er pas een blijvende oplossing komen wanneer afval- en regenwater
maximaal van elkaar worden gescheiden en meer regenwater wordt gebruikt of kan infiltreren in de
grond door massaal te ontharden en daken af te koppelen.

Wordt vervolgd.

Johan en Dimitri

Pluysegembos kreeg in juni twee keer sterk vervuild afvalwater binnen

Foto’s: Dimitri Hoste
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Ac�viteitenkalender

zondag 16 augustus
Natuurwerkdag in

Schapenhagen

maaien en afvoeren

Afspraak: 13 u. ingang van natuurgebied Schapenhagen aan
de Pauwhoevestraat Kon�ch. Einde omstreeks 17 u. Later
toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen worden
aanbevolen. Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Dimitri
Hoste 0473/63 53 72

zaterdag 22 augustus
Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

vrijdag 28 augustus
Natuurwerknamidddag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien

Afspraak: 14.00 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 17 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

vrijdag 28 augustus Nacht van de vleermuis en
andere nachtdieren

Speciaal voor gezinnen met
(klein-)kinderen: word
vleermuisonderzoeker +
knutselac�viteit

Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde rond 23 u.
Inschrijven verplicht (zie website)
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 29 augustus
Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

zondag 30 augustus
Promo�estand op de

Boerenmarkt te Waarloos

Afspraak: 10 u. in de Ferdinand Maesstraat te Waarloos

Einde omstreeks 15 u.

Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

vrijdag 4 september

Natuurwerknamidddag in de
Babbelbeekse Beemden

maaien

Afspraak: 14.00 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 17 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Peter Peeters, 0497/17 18 14

zaterdag 5 september

Natuurwerkdag in de
Mosterdpot

Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 13 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Draag best
laarzen of stevig schoeisel.

Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

zondag 6 september
Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Peter Peeters, 0497/17 18 14

Data onder

coronavoorbehoud

check op onze website
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Je wandelt ongeveer 150 m naar het westen. Bewonder de prach�ge dreef
oude populieren die leiden naar de Oude Spoorwegberm. Je gaat echter
rechts het poortje door en wandelt langs een pril bosje dat in 2016 werd
aangeplant. Even later zie je links een recent aangelegde reten�ezone die
woonwijken in de ruime omgeving zal behoeden voor overstroming na
hevige regenval. Je wandelt verder door
een bosje over een ‘Finse piste’ en komt
dan langs een vers gegraven poel met
indrukwekkende ‘takkenbak’. Je volgt de
weg naar de uitgang. In een later
stadium komt hier vlakbij nog een

vogelkijkhut, maar die zit nog in de ontwerpfase. Eens aan de weg sla je rechtsaf en zo
kom je weer bij je fiets.

Volg de Pauwhoevestraat die overgaat in de Wildemansstraat en neem dan links Groenenhoek. Op het einde ga je rechts
200 m Beekboshoek op en bereik je de Oude Spoorwegberm (4).

Fietstocht langs zes gebieden van onze afdeling
De beschrijving van de fietstocht (+/- 18 km) begint in Duffel en loopt dan in tegenwijzerzin. Het staat jullie uiteraard vrij
om de tocht ergens anders te starten, de volgorde te wijzigen of ze gedeeltelijk te doen.

We starten de tocht in Duffel in de Bremstraat vlakbij de kruising met Senthout.

Het eerste gebied waar we in wandelen
is dat van de Babbelbeekse Beemden.
Het is bij uitstek een
waterreten�egebied. In droge periodes
is het nauwelijks voor te stellen, maar
na hevige regenval is het vlonderpad
niet of nauwelijks meer te zien.
Binnenkort zal de weide ten westen worden heringericht om nog beter het
water te kunnen bergen en geleidelijk af te geven.

Na de wandeling fiets je naar de wijk en sla rechtsaf. Na 1,2 km steek je
het kruispunt schuin rechts over rich�ng Kon�ch (Klokkestraat). Rij de brug over en sla dan linksaf rich�ng fietsostrade,
neem terug links de brug onderdoor en fiets ongeveer 1,5 km over de fietsostrade. Ga linksaf en parkeer na 200 m je
fiets aan het kapelletje (2).

Vlakbij zie je een bijzondere hout-
sculptuur (foto ommezijde). Loop even
verder westwaarts en ga dan rechtsaf.
Je loopt nu door een bos dat einde 2013
werd aangeplant. Vervolg je weg zoals
aangegeven op het plan hiernaast. Bij
elke kruising ga je rechtsaf tot je voorbij
de tweede kapel bent gewandeld, daar

ga je linksaf en loop je na 120 m rechts het avontuurlijke vlonderpad op
dat onze vrijwilligers voor jou hebben aangelegd. Genietend van dit jonge
bos kom je uiteindelijk terug bij je fiets aan.

Je rijdt in westelijke rich�ng het gebied uit en volgt rechts de Boskapelweg. Op de T-kruising neem je links Duffelshoek,
hou links aan op de eerste rotonde. Aan de tweede rotonde neem je rechtdoor de Pauwhoevestraat, na 500 m vind je
een fietsenstalling (3).

Fietstocht
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Ga door het hek en wandel door een
smal bosje. Na 300 m wordt het gebied
breder en ga je een dijkje op, rechts zie
je een leuke poel waar meestal wel wat
te zien is. Op het einde van het pad volg
je links de oever van de Goorbosbeek. Je
komt in een bos, na 100 m kun je ervoor
kiezen even rechtsaf het bruggetje over
te gaan: daar wacht een picknickbank je op. Daarna ga je terug het bos in
en je volgt het pad rechts, een andere brug over. Dit bos ligt duidelijk
lager dan de rest: het loopt dan ook regelma�g onder. Je wandelt eerst

langs een lange waterpar�j, een weide en dan opnieuw de Goorbosbeek. Je stapt een bruggetje over en dan rechtsaf
het gebied uit. Net voorbij de serre ga je links en je bent weer bij je fiets.

Via de fietsostrade en langs de Netedijken kan je naar het uitgangspunt (1).

Je start de wandeling zuidwaarts. Na 150 m de trappen af: je bevindt je nu
op de oorspronkelijke hoogte van het spoor. 300 m verder ga je door een
poortje. Rechtsaf volg je het pad met knotwilgen aan de rechterkant. Je
komt nu in het Hessepoelbos. Aan de eerste splitsing ga je links en even
later rechts. Dit pad wandel je helemaal af, een houten bruggetje over en
uiteindelijk linksaf het bos uit. Achter sportvelden heen beland je op
Beekboshoek. Ga even links en dan
rechts de Pastoriestraat in. Die loop je
helemaal uit (voorbij het bordje „Privé”)
en je komt op een smal paadje tussen de

velden. Op de T- kruising rechts, op de volgende links en je komt weer bij je fiets aan.

Weer op de fiets nu: oostwaarts Beekboshoek, linksaf Zwarthoutstraat, rechtdoor
Draakbosweg, Waarloossteenweg oversteken (oppassen!) en even verder linksaf
Franselei, aan kruising links aanhouden. Vervolgens rechts Rooienberg volgen tot aan
de overkant van de spoorweg. Daar terugdraaien om de fietsostrade te nemen (Spoorweglaan). Aan het sta�on rechts,
tekens F1 volgen, de helling op. 400 m na de Netebrug links afrijden, beneden rechts onder de brug door. Je komt nu
aan de ingang van de Mosterdpot (5).

Ga rechtsaf door het wandelsas en volg het
pad door het Kloosterbos. Dit bestaat nog
grotendeels uit Amerikaanse eiken. Op het
einde van het pad ga je rechts en neem je het
pad links naast de rode weg. Na 400 m is
rechts een vogelkijkwand: met wat geluk zie

je heel wat watervogels. Je wandelt de brug over en komt langs het
koetshuis waar je even kunt gaan zi�en. Verder kom je weer in een bosje, je
gaat linksaf, je ziet het Mosterdpotje (ons afdelingshuis). Je vindt er ook een
blotevoetenpad met rustbank. Stap de weg af en sla linksaf, aan je
rechterkant zie je een vennetje. Op het einde van het pad neem je de rode weg rechts en zo kom je weer bij je fiets.
Rij terug de brug onderdoor naar de fietsostrade, ga nu onmiddellijk links de brug over. Op het einde van het zwarte
stuk weg zie je links het toegangshek naar de Goorbosbeekvallei (6).

Fietstocht
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We hopen dat je zult genieten van elk onderdeel van deze tocht, fietsend of wandelend. We horen graag jouw reac�e
via mailadres wandelingen@natuurpuntoudespoorweg.be

mailto:wandelingen@natuurpuntoudespoorweg.be


Ac�viteitenkalender

zaterdag 12
september BBBQ

(onder voorbehoud van
coronarestric�es)

Afspraak: 17 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 23 u.

Zie elders in dit �jdschri�: vooraf inschrijven en overschrijven
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ac�viteiten/
index.html
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 19
en zondag 20
september

Natuurwerkdag in de Oude
Spoorwegberm

Afspraak: zaterdag 9.30 u. ingang van het natuurgebied in de
veldweg aan Notmeir Duffel, zondag 9.30 u. ingang van het
natuurgebied aan Oude Waarloossteenweg Waarloos. Einde
omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Draag best
laarzen of stevig schoeisel. Contact: Wim Annaert 0473/67 13
56 of Dimitri Hoste 0473/63 53 72

zaterdag 3 oktober
Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei

maaibeheer

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 Duffel). Einde omstreeks 13 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.

Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 4 oktober
Natuurwerkdag in Langbos

& Babbelse Plassen

wilgenopslag terugdringen in
de reten�ezone met de hulp

van Chiro Koka

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied op de
hoek Langbosweg - Boskapelweg Kon�ch

Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Draag best
laarzen of stevig schoeisel.

Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik Woestenborghs
0479 / 80 83 87

vrijdag 9 oktober
Natuurwerknamidddag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien

Afspraak: 14.00 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 17 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

zaterdag 10 oktober
Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden

maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

zondag 11 oktober

Herfstwandeling in het
Uilenbos in Hove

Afspraak: 14 u. Lintsesteenweg 461 Hove

Einde omstreeks 16.30 u.

Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zaterdag 17 en
zondag 18 oktober

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden

maaien en afvoeren

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
(zaterdag) / 13.00 u. (zondag)

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
worden aanbevolen. Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29
07 of Johan Doms, 0496/32 19 34
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Studie

Dier in de kijker: het bootsmannetje

Je hebt ze zeker al gezien: waterdiertjes van 1,5 cm groot die molenwiekend op hun rug onder water
duiken en wegzwemmen. Het is daarom niet verrassend dat men deze diertjes ook rugzwemmers
noemt. Ze zijn helemaal niet zeldzaam: je vindt ze bijna overal en vooral in s�lstaande, permanente
plassen en vijvers. Zowel in zuur (bijv. vennen) als in basisch water. In beekjes zijn ze minder algemeen.
Het zijn best wel behendige zwemmers, maar wie bese� dat ze ook uitstekend kunnen vliegen? Ik
ontdekte dit toevallig toen ik dit voorjaar aan de rand van mijn vijver stond. Plots snorde er iets voorbij
en plons… daar zwom een bootsmannetje in de vijver. Het mysterie van de bootsmannetjes die ineens
massaal in mijn vijver tevoorschijn komen was opgehelderd: ze vallen gewoon uit de lucht!

Let wel: bootsmannetjes zijn geen kevers,
maar waterwantsen. Er is één genera�e
per jaar. Net als andere wantsen
overwinteren de volwassen exemplaren,
bv in modder.

Het zijn roofdieren die allerlei prooien
ac�ef en zelfs vrij agressief najagen. Ze
vallen in het water terechtgekomen
insecten, maar vaak ook kikkervisjes,
kleine visjes en zelfs vingers (!) aan.

Een opvallende eigenschap is dat ze zwemmen met een luchtbel: ze komen naar het wateroppervlak
om hun voorraad lucht aan te vullen. Die lucht wordt voor het grootste deel aan de buikkant tussen de
haartjes opgeslagen. Door die grote voorraad lucht zijn ze licht en drijven ze naar boven als ze niet
zwemmen of zich vasthouden.

Een ander weetje is dat ze als het ware een teflonlaagje hebben: dat heb ik zelf bij het reinigen van
mijn vijver al meermaals waargenomen. In de groene smurrie van algen en plantenresten komt plots
een bootsmannetje tevoorschijn, met al zijn kleuren, zonder ook maar een restje smurrie. Voor
onderzoekers die op zoek zijn naar een doctoraat lijkt dit wel een mooi onderwerp: waarom blij� er
geen vuil op kleven? Hebben ze een vuilafstotende laag op hun chi�nepantser? Of is het hun
celstructuur? Of zijn ze van nature met was verzadigd? Of…?

Zo behendig als ze zijn in het water of in de lucht, zo onbeholpen kruipen ze op het land. Dat is niet
verwonderlijk als je de foto bekijkt: die zwempoten zijn duidelijk niet gemaakt om snel te kruipen.

In België komen een zestal soorten bootsmannetje voor. Tip: bootsmannetjes zijn vaak op foto te
determineren, maar alleen als de rug is gefotografeerd. Om dergelijke foto te maken zal je ze dus wel
met een schepnetje moeten vangen (en na de foto terugplaatsen natuurlijk).

Kijk bij een van je volgende wandelingen dus maar aandach�g naar de waterdiertjes in poeltjes en
vijvertjes: er is overal wat te beleven, zelfs in het kleine zit heel wat moois!

Dirk

Gewoon bootsmannetje Foto: Dirk Costrop
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De Babbelbeekse Beemden breidt uit tot 8 ha dankzij de aankoop van 2 valleibosjes

Op 17 juni 2020 werd Natuurpunt officieel eigenaar van twee valleibosjes in de Bremstraat in Lier.
Hiermee breidt het natuurgebied Babbelbeekse Beemden in Duffel/Lier, onderdeel van het erkende
natuurreservaat Grote Boshoek, uit met net geen 40 are (of 0,4 ha), waardoor de totale oppervlakte
van dit deelgebied nu net over de 8 ha ligt.

Ondanks de kleine oppervlakte is dit wel een belangrijke aankoop want het zijn de twee eerste
perceeltjes die Natuurpunt in dit deel stroomafwaarts in de Babelsebeekvallei kan aankopen. Hiermee
is weer een belangrijk puzzelstukje gelegd in de realisa�e van de na�e natuurverbinding tussen de
Nete en het Lachenenbos. Het belang hiervan mag niet worden onderschat.

De planteninventarisa�e in deze perceeltjes dit
voorjaar toonde een bijzondere voorjaarsflora. Veel
sneeuwklokjes, do�erbloemen, slanke
sleutelbloemen, gevlekte aronskelk en zelfs de
zeldzame guldenboterbloem werden gevonden. Deze
soorten tonen aan dat het perceel erg nat is. De

Babbelsebeek zet deze percelen dan ook geregeld
onder water.

Vrij recente kapwerken met zware machines hebben
de bodem en waterhuishouding verstoord. Dit uit zich

Do�erbloemen Foto: Johan Asselberghs

Knolsteenbreek Foto: Johan Asselberghs

In rood het bestaande natuurgebied, in
groen de nieuw aangekochte percelen
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in de braamstruwelen, rietgras en
brandnetelhaarden die zich hebben
gevormd. Deze planten
onderdrukken de eerder genoemde
unieke voorjaarsflora maar ook
zomerflora zoals moerasspirea en
echte valeriaan.

In de herfst zal daarom alles
eenmalig worden gemaaid en het
maaisel afgevoerd. We zullen de
twee percelen bebossen met
inheemse bomen die goed
overstromingen verdragen zoals

fladderiep, zwarte els en zomereik en met tal van inheemse struiken zoals Europese vogelkers,
Gelderse roos, meidoorn en hazelaar. Zo kan zich een mooi valleibos ontwikkelen met een boszoom
errond wat veel insecten en vogels zal lokken. Zodra de bomen wat groter zullen zijn zal de
voorjaarsflora zich in alle glorie vertonen en ontwikkelt zich een Europees beschermd natuurtype.
Deze bescheiden aankoop levert dus niet alleen een bijdrage aan de verbetering van de
waterhuishouding maar ook aan de Europese natuurdoelen.

We zullen de de planthappening samen met de buurt organiseren, hoogstwaarschijnlijk op zondag 15
november vanaf 13.00 uur. Noteer het nu al in je agenda!

Omdat de aankoop in onze
perimeter ligt van het
natuurreservaat Grote Boshoek
krijgen we subsidies van
Vlaanderen, maar die dekken lang
niet de volledige kostprijs van de
aankoop. Een groot deel van de
aankoop moeten we zelf nog zien
af te betalen, toch goed voor zo’n
8.000 euro. Gi�en zijn dan ook
meer dan welkom. Vanaf € 40 zijn
die fiscaal a�rekbaar.

Overschrijven mag op rekeningnummer BE56293021207588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800
Mechelen, met vermelding “nr. 3703 gi� Babbelbeekse Beemden”.

Johan Asselberghs

Foto’s op deze pagina: Peter Geschier

Kijk ook op pagina 7 naar de luch�oto
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Jeugdkatern

Deze zomervakan�e zullen velen van ons thuis blijven. Maar dat hoe� helemaal niet te betekenen dat we ons
gaan vervelen. Er is zoveel te ontdekken en te beleven vlakbij huis. We geven hier alvast enkele �ps. Heb je
zelf ook leuke ideeën? Laat het ons dan zeker weten!

Maak een Happy Stone

Een Happy Stone is een steen die je beschildert en ergens neerlegt om de vinder blij te maken. Die mag zo’n
steen zelf houden of hem ergens anders neerleggen om weer iemand anders blij te maken.

Je hebt er niet veel voor nodig: een steen uiteraard,
kleurrijke verf of s��en en een beetje fantasie. Je kan
stenen op verschillende manieren schilderen, in alle
mogelijke kleuren van de regenboog.

Misschien kan je er één maken met het logo van
Natuurpunt? Bezorg ons dan zeker een foto voordat je de
steen ergens neerlegt.

Wespen?! Ja, maar niet aan onze tuintafel!

In de zomer eet iedereen graag buiten. Het is dan erg las�g wanneer er wespen rond je hoofd zoemen.
Wespen worden vooral aangetrokken door zoete dingen zoals fruit en limonade.

Hoewel wespen las�g zijn, zijn ze toch bijzonder nu�g. Wist je dat de wespen van een nest in een week �jd
tot 40.000 muggen, vliegen, spinnen en rupsen kunnen opeten? Voldoende redenen dus om deze wespen
niet zomaar te verdelgen of te vangen. In plaats daarvan kunnen we “wespenafweermaterialen” maken.

Wespen houden wel van zoete, maar absoluut niet van
zure of kruidige geuren. Deze geuren kunnen we dus
perfect gebruiken om hen weg te houden van onze
tuintafel. We verzamelen kruidig materiaal zoals
geranium, rozemarijn, kruidnagel, munt, lavendel, salie,
anijs of venkel. Enkele van deze kruiden voegen we toe
aan wat droge rijst. Dit gieten we in een klein stoffen
zakje of in een dichtgeknoopte zakdoek. Experimenteer
gerust met de geurtjes. Waarschijnlijk verkrijg je een
combina�e die jij heel lekker vindt en toch de wespen
weghoudt.

Een andere oplossing is om een citroen of sinaasappel doormidden te snijden en hier kruidnagels in te steken.

Organiseer een natuur.bingo

Ga met je broers, zussen, ouders of vrienden op speurtocht en zoek om ter snelst de dieren op het kaartje.
Heb je als eerste een rij van vijf gevonden, dan ben jij de winnaar!

Je kan de natuur.bingo overal spelen: bij jou in de buurt, in een natuurgebied, �jdens een wandeling, …



Tip 1: Sommige dieren vind je niet zomaar overal. Zoek op wat ze het
liefste eten of waar ze zich graag schuilhouden. Zo zal je ze sneller
vinden. Zo lusten eekhoorns graag nootjes, koolmeesjes eten graag
zaadjes, lieveheersbeestjes lusten bladluizen en bladluizen zijn verzot
op planten.

Tip 2: Sommige dieren kan je lokken door wat lekkers voor hen klaar te
leggen.

Tip 3: De meeste dieren zijn schuw. Maak dus niet te veel lawaai �jdens
je speurtocht, dan heb je meer kans om ze tegen te komen.

Hiernaast zie je een voorbeeld van een bingokaartje, maar je kan er
natuurlijk zelf ook andere maken.

Els
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Jeugdkatern

Onderwijs in corona�jden

Kinderen die de hele �jd thuis zi�en en op de duur niet meer weten wat te doen? Mijn Tuinlab reikte voor
ons gezin een onderwerp aan voor eigen lessen wereldoriënta�e. Floor getuigt.

Ik kreeg van mijn papa een opdracht voor W.O. om in de tuin op zoek te gaan naar allerlei diertjes. Eerst leek
het maar een saaie opdracht, maar toen ik wat werd aangepord ontdekte ik allerlei leuke beestjes. Ik moest
ze dan op naam brengen en er achteraf een presenta�e van maken om aan mijn klasgenoten voor te stellen.
Op één namiddag vond ik volgende kriebelbeestjes: groene gaasvlieg, aardhommel, steenhommel,
koolwitje, Sint-Jacobsvlinder, hooiwagen, kruisspin, regenworm, lieveheersbeestje, vuurwants, groene
wants, ja zelfs een meikever.

Ik zocht informa�e over deze diertjes en ontdekte zo dat alles in de natuur samenhangt. Bepaalde diertjes
kunnen alleen maar overleven als ook de juiste plant in de tuin staat. Ik vind de natuur mooi: je raakt er niet
op uit gekeken. Onze tuin is wat wilder dan die van de buren. Bij ons zie je sprinkhanen, dat vind ik leuk.

Op Tuinlab heb ik gelezen dat onze tuin voor planten en dieren al best oké is, maar een watertje ontbreekt
nog. Ik hoop dat papa een vijvertje aanlegt in onze tuin. Binnenkort ga ik op JNM-kamp, ik hoop dat ik daar
ook naar beestjes mag zoeken en ze benoemen. Ik leerde ook over ecosysteemdiensten, dat zijn dingen
waar wij genot van hebben en die we gra�s van de natuur krijgen ( bv. een boom zorgt voor schaduw,
verkoeling en vangt schadelijke gassen op).

En weet jij waarom het in de avond in een bos koeler is dan in een woonwijk �jdens zomeravonden? Dat
komt omdat er in een woonwijk veel steen en asfalt is. Steen en asfalt houden warmte vast en lossen die
warmte wanneer het kouder wordt. Ik heb het zelf ervaren toen ik terugkwam van de reus Con�os en naar
huis fietste.

Floor Asselberghs, 9 jaar



Vroeg jij jezelf ooit af bij het blad van een boom, bij een plant of een insect: “Wat is dit ook alweer?
Dit zou ik eigenlijk moeten weten.” Wel, je bent niet alleen: ook ik kon tot enkele jaren geleden de
meest voorkomende kanjers van bomen nauwelijks herkennen.
Ik vertel je even wat over mezelf: ik ben opgegroeid in sterk verstedelijkt gebied waar ruimte en
respect voor natuur ver te zoeken waren. Het adagium was helaas: „Natuur en groen staan ten
dienste van de mens en haar grondstoffen moeten geëxploiteerd of op zijn minst gecontroleerd
worden.”
De apprecia�e van de schoonheid van de natuur werd niet door de natuurlijke orde en chaos geleid,
maar door het verdraaien van de defini�e van schoonheid aangepast aan de �jdsgeest. Een voorbeeld
van hoe de mens steeds centraal werd geplaatst, een symptoom en beves�ging van een gi�ige en
onderdrukkende denkwijze! Wordt die gedachte nog aangeleerd in onze scholen, al dan niet
verdoken? Ik weet het niet, maar mijn apprecia�e voor de natuur is lang sterk onderdrukt en hee�
pas een nieuwe start genomen bij een hernieuwde zin voor nieuwsgierigheid en verwondering. Reeds
lange �jd is het zo dat men voor de ontwikkeling van deze goes�ng durf moet hebben om �jd te
kunnen nemen, om even uit het neoliberaal sprookje te stappen.
Hoe richten we ons naar de natuur terwijl we steeds meer �jd doorbrengen achter die lichtgevende
schermen, gestuwd door gesofis�ceerde neuromarke�ng en microtarge�ng? Ik heb een vermoeden
dat er veel wegen kunnen zijn, maar het antwoord, als het al bestaat, is voor mij niet duidelijk.

Wat ik wel kan aanbieden aan hen voor wie de
verwondering ver weg zit, is een wandeling in
onze natuur, maar dan op diezelfde schermen.
Mijn hoop is dat dit voor sommige mensen die
apprecia�e voor de natuur zal heropstarten of
verder worden aangewakkerd.
Wat me overigens extra s�muleerde om de
wandeling te ontwikkelen is dat minder
mobiele mensen zo een stapje/klikje dichter
bij de natuur kunnen zijn.

De eerste uitgebreide wandeling vindt plaats
in het natuurgebied Mosterdpot.
De wandeling kan je beschouwen als een interac�eve Google Street View.
Zit je weer eens voor dat scherm, vraag jezelf dan van �jd tot �jd af: “Wat was dat ook weer over die
virtuele wandeling in de natuur?”

Je kan ze bekijken op je computer met recente browser via deze link: h�ps://
natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/virtuele_toer.html

Veel (digitaal) wandelplezier!

Brahim
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Virtuele wandeling in de natuur

https://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/virtuele_toer.html
https://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/virtuele_toer.html
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Info

Waarom moeten honden ook weeral aan de lijn?

Regelma�g worden we in onze natuurgebieden geconfronteerd met loslopende honden. Het Agentschap
Natuur en Bos star�e daarom recent de ac�e „Hond aan de lijn, 't zal wel zijn!”. In hun folder lijsten ze op
waarom dat zo hoort, maar ook wat de voordelen zijn voor baasje en hond. Nu�g om argumenten achter de
hand te hebben bij een volgende confronta�e. Kijk ook op h�ps://www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband

Op vrijdag 28 augustus organiseert onze afdeling een Nacht van de vleermuis (en andere nachtdieren). Deze
ac�viteit is speciaal voor gezinnen met (klein-)kinderen opgevat. Je wordt vleermuisonderzoeker en er zijn heel
wat knutselac�viteiten.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf inschrijven verplicht. Ga naar onze website en schrijf je in:
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ac�viteiten/index.html

Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel. Einde rond 23 u.

Meer info bij : Dirk Costrop 0476/66 08 28

https://www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband
https://natuurpuntoudespoorweg.be/activiteiten/index.html
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Behaagac�e

Voor de zesentwin�gste keer wil Natuurpunt met de
Behaag ... Natuurlijk-ac�e het aanplanten van streekeigen
hagen bevorderen. Der�en Natuurpuntafdelingen
ondersteunen de ac�e en richten zich zo tot de bevolking
van der�g gemeentes in het westen van de provincie
Antwerpen.
Het succes van de opeenvolgende campagnes hee�
ongetwijfeld te maken met de vlo�e samenwerking tussen
de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke
groendiensten, milieudiensten en milieuadviesraden in de
Natuurpuntwerkgroep Behaag ... Natuurlijk.

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 1 september tot 30 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten
aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk: deze
bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei
ziektes en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee.

Pakke�en: houtkant, houtkant na�e gronden, geschoren haag, doornhaag, bloesem- en
bessenhaag, veldesdoornhaag, meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje, taxushaag,
haagbeukhaag, beukenhaag, wilde liguster (samenstelling pakke�en: users.telenet.be/behaag/
haagpakke�en.htm)
Planten: klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, bosrank.
Bomen: knotwilgpoot.
Fruitbomen: Pruim (Belle de Louvain), Kers (Lapins), Appel (Elstar), Peer (Doyenné du Comice).
Bijenhotel

Duffel
Contact: Omgevingsloket omgeving@duffel.be, 015 30 72 60
Bestellen uiterlijk vrijdag 30 oktober op het onthaal van het gemeentehuis, Gemeentestraat 21
(2e verdieping).
Bedeling op zaterdag 28 november (van 10 - 12 u., Technisch Centrum, Norber�jnerlei 38 Duffel (kijk
ook op website van de gemeente www.duffel.be)

Kon�ch
Contact: Milieudienstmilieu@kon�ch.be, 03 450 78 68/69.
De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op rekening BE66 0910 0009 8443 van
Gemeentebestuur Kon�ch, met vermelding van jouw naam en “Behaagac�e 2020”.
Let wel: jouw bestelformulier dient uiterlijk op vrijdag 30 oktober bezorgd te worden bij de
milieudienst: ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail (milieu@kon�ch.be).
Bedeling op zaterdag 28 november tussen 13 en 15 uur, serrecomplex Eric Van den Eynde, Pierstraat
350, Kon�ch, grens met Rumst.

https://users.telenet.be/behaag/haagpakketten.htm
https://users.telenet.be/behaag/haagpakketten.htm
mailto:omgeving@duffel.be
https://www.duffel.be
mailto:milieu@kontich.be
mailto:milieu@kontich.be
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Ken je onze heerlijke biobieren? De tradi�onele Gageleer Original mogelijk wel, maar er zijn ook de
smaakvolle Dark en de lichtjes citruszurige White. Wie ze wil
proeven kan een bak bestellen voor € 36 (+ € 8 leeggoed)
met bijv. telkens 8 flesjes van deze 3 bieren.

Daarnaast kan je ook de alom geprezen Dale (zie adverten�e
hierboven) bestellen aan € 26 (+ € 8 leeggoed) per bak.

Stuur een mail aan dirk.costrop@telenet.be

of sms je wensen naar 0476 / 66 08 28.

mailto:dirk.costrop@telenet.be


Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel

Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 30 en is geldig voor het hele gezin. Leden van
Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde tijdschriften
Natuur.focus (natuurstudie), Natuur.oriolus (voor vogelkijkers) en Zoogdier.
Schrijf het vereiste bedrag over op rekeningnr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC:
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Je kan je lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan het identificatienummer
voor domiciliëring: 00409423736
Je ontvangt:
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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
asselberghsjohan@gmail.com

Lutgarde Van Driessche
Secretaris,
conservator Mosterdpot
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, aankoper gronden, 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

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, lid Minaraad Duffel
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 en Oude Spoorwegberm
Hovestraat 154, 2650 Edegem
gsm 0473/63 53 72
dimitri.hoste@proximus.be

Els Lauwers
Medeverantwoordelijke educatie
Rompelei 23, 2550 Kontich
gsm 0473/34 53 40
lauwers.els@telenet.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

Brahim Sagaama
Bestuurslid, lid Minaraad Duffel
Provinciestraat 73 bus 1, 2570 Duffel
gsm 0477/79 57 05
virealcenter@gmail.com

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

Lidgeld (€) 30 42 43 45 51 57 58 66
Lid Natuurpunt X X X X X X X X
natuur.oude spoorweg X X X X X X X X
Natuur.Blad X X X X X X X X
Natuur.Focus X X X X
Natuur.Oriolus X X X X
Zoogdier X X X X

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

Marleen Van Puyvelde
Conservator Goorbosbeekvallei.
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

Nik Woestenborghs
Conservator Langbos & Babbelse Plassen
Hoge Akker 30, 2550 Kontich
gsm 0479/80 83 87
nik.woestenborghs@telenet.be

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (26 ha) in Kon�ch, Waarloos, Rumst en Duffel
Edegemsebeekvallei (6 ha) in Kon�ch en Edegem
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kon�ch
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Babbelbeekse Beemden (8 ha) in Duffel

Je kan ons steunen door een gi� 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 gi�en vanaf € 40 krijg je een fiscaal a�est.

Wij bieden je talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten,
natuurwerkdagen en nog veel meer …
Als lid krijg je ook kor�ng bij verschillende handelszaken (zie website)

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. ac�ef in Duffel):
Dorien Goossens
Voorzi�er
voorzi�er.pallieterland@outlook.com
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. ac�ef in Kon�ch en Waarloos)
Ossinou Ayigah
Voorzi�er
ossinou.ayigah@gmail.com
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

Algemeen mailadres van de afdeling: info@natuurpuntoudespoorweg.be

Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:asselberghsjohan@gmail.com
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
mailto:jdoms.pdeprey@telenet.be
mailto:peter.geschier@telenet.be
mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:dimitri.hoste@proximus.be
mailto:lauwers.els@telenet.be
mailto:peter.peeters2010@gmail.com
mailto:rebeccapers@yahoo.com
mailto:virealcenter@gmail.com
mailto:gregstevens2773@gmail.com
mailto:vanakenguy@gmail.com
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
mailto:stefprojects@advalvas.be
mailto:nik.woestenborghs@telenet.be
mailto:voorzitter.pallieterland@outlook.com
https://www.jnm.be/pallieterland
mailto:ossinou.ayigah@gmail.com
https://www.jnm.be/antwerpen
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
https://www.natuurpuntoudespoorweg.be
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Torenvalk:

Rietzanger

Nachtegaal

Kleine karekiet

Wespendief:

Steenuil

Oeverzwaluw

Koekoek

Luscinia

Foto’s: Luc De Naegel


