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Info

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,...

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 en 2021 (meer info op pagina’s 14 en 15)
15/11

Boomplantac�e Babbelbeekse beemden

20+21/11

Workshop 2 gezonder omgaan met stress

18+19/12

Workshop 3 gezonder omgaan met stress

30/01

Afdelingsdag
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17-24-28/03 Cursus watervogels
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: Dirk Costrop, Els Lauwers, Hannes Giglot, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Marleen Van Puyvelde,
Peter Geschier, Wim Annaert.
Foto’s/tekeningen: Albert Van Hees, Dimitri Hoste, Dirk Van Bortel, Geert Dils, Hannes Giglot, Johan
Asselberghs, Johan Claessens, Luc De Naegel, Peter Geschier, Wim Annaert.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, 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
31 december naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be
Dit �jdschri� werd gedrukt op cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: natuurwerkdag Schapenhagen
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foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste Natuurpunters
Wanneer je dit leest is het bijzonder vreemde 2020
aan zijn laatste maanden toe. Een jaar waarin een
piepklein “wezentje” ons trof in alle face�en van ons
leven. Maar aan elke crisis is er ook iets goeds. Tijdens
de coronacrisis bezochten en (her)ontdekten heel wat
meer en nieuwe mensen onze lokale natuurgebieden.
Wellicht speelde dit mee in de groei van onze
afdeling tot meer dan 1.200 gezinnen, ondanks de
vele geannuleerde ac�viteiten. Een hartelijk welkom
aan deze nieuwe leden!

Coronacrisis of niet, onze afdeling hee� niet
s�lgezeten. Onze natuurgebieden kregen een flinke
onderhoudsbeurt met talrijke coronaproof
beheerwerken. Op die manier bewaren we onze
natuur maar houden we haar ook toegankelijk voor
iedereen. Meestal is er na aankoop van een gebied
ook een eenmalige natuurinrich�ng nodig. In de
Goorbosbeekvallei werd een oud groenstort
afgegraven en omgevormd tot een nieuwe ruimte
voor water. In Schapenhagen zal de natuur wellicht
dit jaar nog helemaal worden ingericht en op 15
De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu wel erg
november nodig ik iedereen graag uit om deel te
zichtbaar. Moerassen staan maandenlang kurkdroog,
nemen aan een coronaproof bosaanplant voor
grote bomen sterven af, warmteminnende exoten
valleiherstel in de vallei van de Babelsebeek.
verstoren de lokale fauna en flora. Klimaatverstoring
is een betere term dan klimaatverandering of
Zelf kan je ook iets doen: haal de natuur in je tuin
-opwarming omdat het weer zich duidelijk extremer via de behaagac�e en nestenkastenac�e in onze
uit. Overal ter wereld sneuvelen records en we zien
beide gemeenten. Zo kan je je tuin omvormen tot
apocalyp�sche beelden waarvoor de wetenschap
een kleine biodiversiteitshotspot. Mijn tuin is al een
nauwelijks een verklaring hee�.
oase voor de natuur met een extensief beheerd
bloemrijke gazon, een hooilandje en inheemse
Ook in eigen land zien we die extremen. Na een
struiken. Maar alles kan beter: onder impuls van
kurkdroge lente, een tropische hi�egolf en een
dochter Floor heb ik in juli een vijvertje aangelegd
warme en droge september doorbrak storm Ode�e
(gevuld met water uit de ongebruikte
het patroon en viel op sommige plaatsen op twee
hemelwaterput) en beplant met gekochte of
dagen neerslag voor twee maanden.
geruilde inheemse moeras- en waterplanten.
Dit was voor de natuur uiteraard goud dat uit de
Ongelooflijk hoe snel zo’n vijvertje dan allerlei leuke
hemel viel en eindelijk onze beekvalleien vulde. De
soorten dieren aantrekt die ik anders nooit zag. Ook
volledig uitgedroogde grachten en poelen van de
talrijke bloembollen gingen nog de grond in zodat
Babbelbeekse Beemden vulden zich terug.
ook vroeg in het jaar er voldoende nectarbronnen
zullen zijn. Klimplanten tegen de gevel plaatsen is
Europa, onze Vlaamse regering en ook onze
het volgende plan.
langverwachte federale regering lijken dit begrepen
te hebben met de Green deal en Blue deal. Er is een Geniet van de natuur en de prach�ge herfstkleuren!
engagement om deze legislatuur 4.000 ha extra bos
Johan Asselberghs
te realiseren, meer natuur om CO2 en water te
stockeren: stevige klimaatambi�es. Komt er dan toch
het inzicht dat we met de natuur samen moeten
werken?
Een WWF-rapport stelt dat in België vooral in de
natuurreservaten af en toe biodiversiteitswinst
wordt geboekt. Dat gee� ons hoop dat we de
biodiversiteitscrisis kunnen aanpakken voor zover we
de natuur niet blijven opsluiten in natuurgebieden
maar overal kansen geven.
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Beheer

Waterreten�e Goorbosbeekvallei
Op onze aanvraag en in opdracht van de provinciale Dienst Integraal
Waterbeleid werden in augustus nivelleringswerken uitgevoerd in de
Goorbosbeekvallei. De hoofdreden van de ingreep was uiteraard het
waterbergend vermogen van het gebied te verhogen, maar tegelijk werd
ook een niet onaanzienlijke berg tuinafval verwijderd.
Een kundige kraanman zorgde
zowel voor de crea�e van een
nieuwe reten�ezone als voor de
herprofilering van de meanders die in 2013 waren aangelegd. Ze waren
immers in de loop der �jden bij het ruimen van de beek zo zwaar
verwaarloosd dat ze hun func�e niet meer konden vervullen.
Bij het ruimen van de berg tuinafval kwam toch meer niet-organisch
materiaal naar boven dan we hadden gehoopt. Zo bleken er, naast
een pak weidepaaltjes, verschillende pu�en te zijn waarin (serre-)glas was gestopt.
Ondanks de intense pogingen van kraanman Bert om die weg te ruimen
bleken na elke regenbui weer glinsterende stukjes op te duiken.
Buurvrouw Moniek kon dit niet aanzien en raapte op eigen ini�a�ef
�entallen kilo’s aan glasscherven. Een geweldige ac�e die we enorm
appreciëren!
Zie ook luch�oto hiernaast
Foto’s: Peter Geschier

Peter

Kom mee bos aanplanten in de vallei van de Babbelsebeek
Op 15 november zullen we in de recent aangekochte percelen het oorspronkelijk valleibos aanplanten zodat
het herstel volgend groeiseizoen meteen kan starten. We doen dat met boomsoorten zoals iep, els en
zomereik. Aan de perceelrand komt een brede boszoom met inheemse struiken die houden van vocht en zelfs
overstromingen verdragen.
Iedereen is welkom om mee te komen planten tussen 13.00 en 16.00 uur. Uiteraard onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen: check onze website voor de meest actuele informa�e.
Er zal een tentje staan waar informa�e kan worden verkregen over de toekomstplannen die we samen met
een aantal partners voor het gebied in pe�o hebben (zie ar�kel verder in dit �jdschri�).
Prak�sch: kom met de fiets, step of te voet. Er is geen parkeermogelijkheid op de loca�e zelf. Parkeren is
mogelijk op ruim 1 km van de plantplek. Afspraak: ter hoogte van Bremstraat 26 te Lier. Laarzen zijn
noodzakelijk want er wordt geplant in een overstromingsgebied.
Om alles coronaproof te houden vragen we aan iedereen de eigen spade mee te brengen. Zo vermijden we
besme�ng via de stelen.
Johan Asselberghs
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Vanuit de lucht

Goorbosbeekvallei

Foto: Dirk Van Bortel5

Luscinia

Vogels in de Babbelbeekse Beemden

Broedvogels
Inmiddels zit het broedseizoen erop. In alle eerlijkheid: er was wel wat vrees voor overlast door de vele
wandelaars die omwille van de COVID-19-omstandigheden de lokale natuur opzochten. Ze waren uiteraard
van harte welkom in onze gebieden!). Het s�jgend aantal leden liegt er niet om: natuur in je buurt is erg
populair. Meer nog, het is een noodzaak. Maar gezien de kleinschaligheid van onze gebieden is die natuur
ook extra kwetsbaar en niet geschikt voor voetbal, een kleine openluchtparty of een racewedstrijd met niet
aangelijnde honden. Toch maakten we dat in de afgelopen
periode allemaal mee.
Gelukkig bleven de vogels hun ding doen. We noteerden
dankzij een dikkere rietkraag rond de vijver voor de eerste keer
in lange �jd nog eens een broedgeval van de kleine karekiet.
Daarnaast werd de kleine bonte specht dagelijks gehoord in de
hoge populieren, vaak waren ze met zijn tweeën. Maar daar
succesvolle broedgevallen van vinden is het verhaal van de
naald in de hooiberg. Ook het populaire koppel
Roodbors�apuit
Foto: Luc De Naegel
roodbors�apuiten bleef heel de zomer bij elkaar rondhangen
op het weilanddeel en in de struikjes, maar vreemd genoeg
kwamen ze nooit tot nestbouw. Wel beter nieuws voor minstens één broedsel van de grasmus.
In de bredere regio werd een (ongecontroleerd) nest van een steenuil vastgesteld en op het einde van de zomer
kwam enkele dagen een braamsluiper met twee net uitgevlogen jongen op bezoek. Dat is echt wel bijzonder, want
met dit onbeduidend zangvogeltje gaat het allesbehalve goed. Al even spectaculair was een regelma�g
foeragerend koppel gele kwikstaart �jdens de broed�jd – en dus
niet op doortrek. Verder kwam in het voorjaar een koppel ijsvogels
de vijver bewonen en bleef het mannetje heel de zomer dagelijks
jagen. Als laatste specialiteit noteerden we vanaf eind augustus
ook tot drie jagende boomvalken die telkens vanuit rich�ng
Eliabossen kwamen. Dit jaar werden trouwens ook rela�ef veel
uitgekomen kievitkuikens gevonden, hoewel overijverige boeren
het merendeel van de nesten vroeg�jdig hadden weggemaaid,
omgefreesd of bemest.

Trektelpost

Grasmus

Foto: Hannes Giglot

Misschien herinner je je nog wel het ar�kel waarin we promo�e maakten voor de gloednieuwe trektelpost
die Hannes en ikzelf openden op de Babbelbeekse Beemden. Een van de weinige voordelen van beperkte
mobiliteit omwille van corona-veiligheidsmaatregelen.
Bij het schrijven van dit ar�kel (12 september) is de najaarstrek alweer volop in gang. Al vanaf half augustus
hielden de eerste vogels het voor bekeken. Dat betekent in eerste fase de gierzwaluwen, die gedurende 95%
van hun leven non-stop rondvliegen. Gevolgd door roofvogels (wespendieven, kiekendieven, visarenden) en
reigers en ooievaars. Allen werden trouwens genoteerd en geregistreerd. De avond van 30 augustus was het
massale ui�ocht van reigers, op twee uur �jd vlogen in de verte zomaar eventjes 40 reigers, met grote
waarschijnlijkheid ook enkele purperreigers. Extra leuk: er vlogen bijna dagelijks boompiepers over, die
herken je meteen aan hun scherpe, wat hese roep.
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Luscinia
Momenteel zijn de witgatjes, gele kwikstaarten en zwaluwen zo goed als doorgetrokken en hee� de eerste
groep graspiepers zich aangemeld. Volgende fase zijn piepers, vinken en lijsters. En zo hee� elke soort een
andere periode van langskomen, wat natuurlijk handig is.
Als bijzondere soorten konden we dit najaar visarend, draaihals, lepelaar en paapje (wel vijf tegelijk) noteren.
Maar het verhaal begint maar pas en loopt door tot november. De teller van waargenomen vogelsoorten in of
over de Babbelbeekse Beemden staat voor 2020 dankzij het goudhaantje momenteel op 120 soorten!
Sommige soorten blijven net iets langer. Zo zit er al drie weken een
witgatje op de vijver (die kreeg op een dag twee soortgenoten op
bezoek), maar er werden ook enkele watersnippen genoteerd. Een
enkele keer kwam zelfs de waterral even bijtanken, een mooie
doel-verblijfsoort voor de toekomst. Net als de blauwborst die ook
een dagje aanwezig was.
Verder is trektellen een kwes�e van vroeg opstaan (liefst om 7
u. op post), goed luisteren (meer dan de hel� van de vogels
Watersnip
Foto: Hannes Giglot
hoor je en vind je niet in open lucht) en enorme concentra�e.
Niet te onderscha�en! Vaak zie je een kwar�er aan een stuk geen vogel passeren en dan komen ze plotseling
in een golf met �entallen stuks en verschillende soorten tegelijk. Als dan tegelijk ook de �entallen nijlganzen
van hun slaapplaats vanuit regio Kon�ch luidruch�g over komen
kwe�eren is het even stressen ...
Wij tellen in elk geval nog regelma�g voort en genieten zowel
van wat passeert als van wat in de regio even tot rust komt of
pleistert. Dat levert soms bijzondere taferelen op, zoals een
sperwer die net een boerenzwaluw uit de lucht geplukt hee� –
een niet zo leuke, maar wel erg bijzondere presta�e. Of een
paapje en een ijsvogel die op twee weidepaaltjes naast elkaar
zi�en: wat een kleurenpracht!

Ijsvogel

Foto: Luc De Naegel

Blijf gerust onze waarnemingen volgen:
*Trektellencijfers: h�ps://www.trektellen.org/count/view/2648/20200906
(www.trektellen.org: via zoeksysteem ‘Babelbeekse Beemden’ intypen – 1 B!)
*Waarnemingen ter plekke: h�ps://waarnemingen.be/loca�ons/28966/observa�ons/
(www.waarnemingen.be: via zoeksysteem ‘Babbelbeekse Beemden’ intypen – 2 B’s!)
Johan & Hannes

Volgend voorjaar organiseren we een speciale cursus over watervogels waarin we samen kijken welke
leuke vogels we in onze regio kunnen vinden en determineren.
Kijk op pagina 24 voor meer info.
Denk eraan: het aantal plaatsen is beperkt!

Ben je benieuwd hoe de broedvogels het dit jaar doen in onze regio? Lees dan de boeiende studie over de
schaarse en bijzondere broedvogels in onze regio. Die kan je vinden op onze website via deze link:
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/onewebmedia/Verslag_broedvogels_2020.pdf
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De roep van de natuur
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De roep van de natuur

Thema 1: Ontdekken hoe je in de natuur herstelt van stressreac�es.
9 en 10 oktober hadden we onze eerste workshops in
het natuurgebied de Mosterdpot.
15 geïnteresseerden kwamen van heinde en ver om
even te proeven van het rustgevende en helende effect
van de natuur. Wat ze na anderhalf uur meenamen
waren enkele ervaringen en inzichten om meer balans te
vinden in hun leven. Er werd geoefend, geproefd en
geleerd.

Er zijn nog meer aspecten die een rol spelen in de
omgang met stress, die worden behandeld in de
volgende workshops.

Marleen

Foto’s: Peter Geschier
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Afdelingswerking

Wandeling Uilenbos
Opknappen in de natuur, je blijer voelen en genieten in het Uilenbos!
Blije wandelaars door het bos gidsen, onder een heerlijk herfstzonnetje, wat kan ons nog meer verheugen?
De coronamaatregelen indach�g diende iedereen zich vooraf
in te schrijven en werd het aantal wandelaars beperkt tot 20.
Niemand liet zich door de na�e weersvoorspellingen
afschrikken en dus kwamen twin�g wandelaars opdagen met
het mondmasker binnen handbereik.
Een zoektocht voor het gezin, door Zuidrand georganiseerd,
zorgde voor een gezellige drukte bij de ingang. De kinderen
vrolijk zien rondhuppelen met hun ouders hoorde er gewoon
bij! Het was immers de week van het bos en het grote
herfstbos biedt zoveel moois en ruimte.
Onze groep wandelaars toont zich erg geïnteresseerd in paddenstoelen en zijn ook nieuwsgierig naar de reeën,
spechten en zelfs de ac�eve voorbereidingen die de bomen nemen om in winterslaap te gaan.
Wat wijzen onze wandelaars hiernaast verrast aan? Twee
reetjes rennen door het bos, over het pad dat we net hebben
bewandeld. Een wandelaar herkent al de wintervacht. Het
goudbruine zomerkleed maakt plaats voor de grijsbruine
wintervacht die in september/oktober wordt gevormd. Rond
het staartje is een spiegel van wi�e haarpluimen die
uitwaaieren bij gevaar. Het is een alarmsignaal en tevens gids
voor andere reeën. Ze houden van bos afgewisseld met
graslanden en het mag ook wat voch�g zijn. Het Uilenbos past
perfect in dit plaatje. Wat blijven deze ranke, zachtmoedige
dieren tot de verbeelding spreken!

Foto’s: Peter Geschier

De meeste wandelaars zijn gefascineerd door de
paddenstoelen op ons pad. Geen soort die we zomaar kunnen
voorbijgaan. Telkens komt de vraag naar de culinaire
mogelijkheden. Onze paddenstoelengids gee� half eetbaar
aan. Dit betekent voor zwerminktzwammetjes op de foto links
dat ze eetbaar zijn als ze jong en nog okergeel zijn en niet met
alcohol worden genu�gd. Later worden ze grijs. In
tegenstelling tot de meeste inktzwammen vervloeit de hoed
niet tot zwarte inkt.
De belangstelling voor het bewegen in de natuur lijkt sedert het begin van de lockdown nog meer aan kracht
te winnen. Dat is waarom wij bij Natuurpunt inze�en op meer bos- en natuurcrea�e. Mensen weten hoe
noodzakelijk natuur voor ons welzijn is. De volgende bosaanplant op 15 november voor de uitbreiding van de
Babbelbeekse beemden wordt daarom ook weer een feest voor ons allemaal!
Marleen
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Afdelingswerking

Reeks beheerwerken Babbelbeekse beemden door mooi teamwerk succesvol afgerond
Op 22 augustus star�e de eerste fase van het
najaarsbeheer in de Babbelbeekse Beemden. Daar het
gebied al een �jd kurkdroog stond, was het liesgras weer
tot in de sloten zelf gegroeid. De eerste taak was dus de
grachten maaien en al het maaisel grondig afvoeren.
Daarna werden de laagst gelegen stukken gemaaid en het
vlonderpad vrijgemaakt. Op 28 en 29 augustus werd
hieraan verder gewerkt. Fijn was dat er die drie dagen (ja
zelfs op vrijdagnamiddag) een mooie ploeg van een �ental
mensen mee kwam werken. Zo’n verlanding maaien en
afvoeren is best wel een stevig karwei. Door deze ploeg
van erg jong tot oud werd heel wat werk verzet waardoor
het goed vooruit ging. Een tweede reden waarom het
goed vlo�e was de gema�gde temperatuur op die beheerdagen, een derde dat de grond hard was omdat het
gebied kurkdroog stond. Niet goed voor de natuur maar wel voor het natuurbeheer....
Voor hen die het zware werk niet zagen zi�en, hadden we
kleinere werkjes, zoals het sleunen van de knotwilgen,
licht raapwerk of het bijeenharken van de laatste
rietstengels. Bij Natuurpunt werkt iedereen aan zijn/haar
tempo en ritme. Het is eigenlijk gewoon genieten in plaats
van werken: na een drukke werkweek het hoofd helemaal
leegmaken in de vrije natuur. Fysiek voel je dat wel ‘s
avonds, maar geestelijk ben je weer helemaal top. Met
wat vogelkenners in de buurt werd af en toe ook het werk
onderbroken om hoog in de lucht naar een overvliegende
rode wouw of bruine kiekendief te kijken of naar een
ijsvogel die tegen beter weten in met een schicht over de
uitgedroogde sloot vliegt.
Op 6 september rond 15.30 uur kon fase 1 worden
afgesloten: de beheerdoelen werden vlot gehaald! De hoge
en grote hooibergen in het gebied bewijzen dat hier weer
hard is gewerkt.
Dan was het wachten op regen voor de uitgedroogde natuur
maar pas na storm Ode�e eind september zijn de sloten en
zelfs het hele gebied ondergelopen, van het ene extreme
naar het andere dus.
In oktober maaien we de wat hoger liggende stukken zodat we
in het voorjaar weer volop van de bosanemonen kunnen
Foto’s: Peter Geschier
genieten. Indien er nog �jd en mankracht over is kunnen we
ook nog een minder prioritair lager stuk aanpakken en dan kunnen de Babbelbeekse Beemden, hopelijk met
een voldoende hoge grondwaterstand, de winter in.
Bedankt aan het hele beheerteam!
Johan Asselberghs
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Info

Kunst voor de natuur
Soms gluren we even bij de buurafdelingen om wat nieuwtjes van hen te delen. Dit is wel heel bijzonder ...
Het hee� lang geduurd, maar in september ging eindelijk project Art4Conserva�on online. Het project is een
online vernissage van de meest fantas�sche natuurschilderijen die Detlef Tibax van VWG Luscinia en
Natuurpunt De Wielewaal maakte op zijn verre reizen en ontdekkingstochten in eigen land of op de
Instagramaccounts van bevriende reizigers. De schilder biedt
�entallen crea�es te koop aan in alle mogelijke prijscategorieën.
Maar er is meer: de opbrengsten van de verkoop gaan integraal
naar tal van natuurprojecten en -gebieden overal ter wereld.
Natuurpunt staat mooi mee op het lijstje. De teller van totale
opbrengsten stond op 17 oktober al op € 3.370!
Genieten of steunen kan je doen op www.art4conserva�on.org –
waar je ook meer uitleg vindt over de kunstenaar en de diverse
projecten. Tevens lees je er de leuke reisblogs over de avonturen
van Detlef.
Zeker te ontdekken!
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Ac�viteitenkalender
zaterdag 7 november

Data onder
houd
coronavoorbe bsite
we
check op onze

Natuurwerkdag in de
Mosterdpot

Afspraak: 9.30 u. aan het einde van de Zandstraat te
Duffel (aan de Goorbosbeek). Einde omstreeks 12.30 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
knotbeheer in reten�ebekken zijn aanbevolen.
Goorbosbeek
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92
zondag 15 november

Boomplantdag in de
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 13 u. Bremstraat Lier, ter hoogte van nr. 26
Einde omstreeks 16 u.
Geen parkeermogelijkheid voor auto’s!
Stevig schoeisel is aangewezen, eigen spade
meebrengen en mondmasker niet vergeten.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms 0496/32 19 34

zaterdag 21 november

Dag van de natuur in de
Oude Spoorwegberm
Kinderac�viteit

Afspraak: 13 u. aan de ingang van het natuurgebied via
Gasthuisstraat te Waarloos. Einde om 16 u.
Voor kinderen van 4 - 14 jaar.
Inschrijven verplicht via onze website - zie pagina 21.
Contact: lauwers.els@telenet.be

zaterdag 21 en
zondag 22 november

Natuurwerkdag in de
Oude Spoorwegberm
wilgen kno�en en
hakhoutbeheer

vrijdag 27 november

Behaagac�e van Duffel
Voorbereiden pakke�en

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied
via Gasthuisstraat te Waarloos. Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
of stevig schoeisel zijn aanbevolen.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56
Afspraak: 9.30 u. Technisch Centrum, Norber�jnerlei 40
Duffel.
Einde omstreeks 12 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 28 november

Behaagac�e van Duffel

Afspraak: 10 u. Technisch Centrum, Norber�jnerlei 40
Duffel.
Einde omstreeks 12 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 28 november

Afspraak aan het serrecomplex Van Den Eynde,
Pierstraat 350, Kon�ch.

Behaagac�e van Kon�ch

Voor het maken van de pakke�en: 10 u., bedeling aan
bevolking van 13 tot 15 u.
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Luc Giglot 0485/61 70 22 of Frank Van den
Bergh 03/4507870

zondag 6 december

Natuurwerkdag in de
Edegemse beekvallei

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Veldkant te Kon�ch.
Einde omstreeks 16 u.

wilgen kno�en en een takkenbak Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72
maken
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zaterdag 12 december

Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei

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.

Houtbeheer en infrastructuur Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. (Bij
twijfel: Peter bellen).
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76
zaterdag 19 december

Natuurwerkdag in de
Varestraat
Wilgen kno�en

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang naast Varestraat 6 te
Duffel.
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 9 januari

Natuurwerkdag in
Langbos & Babbelse
Plassen
Wilgen kno�en

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied op
de hoek Langbosweg - Boskapelweg te Kon�ch.
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56

zondag 10 januari

Natuurwerkdag in de
Edegemsebeekvallei
wilgen kno�en en een
takkenbak maken

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Veldkant te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72

zaterdag 30 januari

Afdelingsdag
Programma en locatie nog
onder voorbehoud van
coronamaatregelen
zondag 31 januari

Natuurwerkdag in
Langbos & Babbelse
Plassen
(met Chiro Koka)
Wilgen kno�en

Afspraak: hou deze namiddag en avond zeker vrij!
Meer info in het volgend �jdschri�.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Afspraak: 10 u. aan de ingang van de scoutslokalen
Kokaz, Duffelshoek/Lintsesteenweg
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56
15
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Studie

Dier in de kijker: de waterral
De waterral is het schuwe broertje van het waterhoen. Daar waar een waterhoen lawaaierig alarmeert als men in de
buurt is, zal een waterral zo onopvallend mogelijk langs de oever dekking zoeken tussen de waterplanten. Bovendien is
dit een eerder zeldzame vogel, elke vogelkijker krijgt dan ook een kick als er eentje wordt gespot. Goed uitkijken en
oevers afspeuren blij� alleszins de boodschap als je er eentje wil zien.
Hiervoor is de winterperiode trouwens de beste periode: de oevers zijn wat kaler begroeid, zodat deze prachtvogel iets
meer opvalt. Als er �jdens vorstperiodes ijs ligt tussen de waterplanten dur� hij wel zijn dekking te verlaten…
Het meest opvallend is zijn lange spitse
dieprode snavel. De rug is bruin met donkere
vlekken, ideaal om zich te camoufleren
tussen het riet of waterplanten, de borst en
gezicht zijn leigrijs.

Waterral

Foto: Hannes Giglot

Het is geen goede vlieger: als hij opgejaagd
wordt, vliegt hij slechts over een korte
afstand met fladderende vleugels en
hangende poten. Meestal wijzen “rare”
geluiden op zijn aanwezigheid: kip-kip-kip,
kreunen, steunen of een kenmerkend schril
gegil als van een speenvarken dat wordt
geslacht. Zoek maar eens het geluid van de
waterral op het internet…

Maar wat is nu de herkomst van de naam ral in waterral? Zowat in alle talen vind je dezelfde klank terug: FR: râle, EN: rail,
DE: Ralle, SE: rall. In de middeleeuwen was de vogelkennis nog niet zo groot, en gaf men sterk gelijkende vogels allemaal
eenzelfde basisnaam. Zo is onze kwartelkoning een râle des genets, kreeg het porseleinhoen in de gids der Nederlandse
Vogelen (1770-1829) “fou�ef” de naam waterral en kennen we de waterral nu als de ral die bij het water lee�.
Terug naar de naamsverklaring: ral is mogelijk afgeleid van het Oudfrans rasle, wat wellicht van het La�jn rasclare komt.
Dit betekent krabben, krassen, raspen. Een krassend of schrapend geluid? Dan is het crex crex van de kwartelkoning
(râle des genets) wellicht kandidaat. In de gids der Nederlandse Vogelen staat nog een andere mogelijke
naamsverklaring: râle zou in het Oudfrans ook de betekenis hebben van snel over het water (of waterplanten) lopen. En
dat is nu net iets wat het porseleinhoen wel eens dur� te doen.
Maar misschien moeten we het niet zo ver zoeken: râle betekent ook gereutel, gerochel, râler: zuchten, emmeren,
preutelen, pezeweven, pru�elen. Dit past wel bij de hoger vermelde rare steunende geluiden. Maar dan klinkt waterral
wel mooier dan waterpreutelaar…
Trek er nu maar op uit om dit diertje te spo�en. De waterral wordt geregeld waargenomen in Anderstad bij Lier, maar
hij is ook al gezien in de Babbelbeekse Beemden in Duffel en in de Babbelse Plassen in Kon�ch. Oogjes open en vergeet
je waarnemingen niet te plaatsen op waarnemingen.be.
Veel succes met je winterzoektocht naar deze vogel!

Dirk

17

Beleid

Opschaling van de Babbelbeekse Beemden
Na een lange �jd extreme droogte bewees natuurgebied de Babbelbeekse Beemden al verschillende
keren haar belang om de wijk de Beunt droog te houden. In februari stond het gebied weken blank.
Toen het op woensdagavond 17 juni stevig onweerde met daarachter een felle regenzone viel er op
korte �jd heel veel water uit de hemel. Dit ze�e het volledig uitgedroogde gebied in een mum van �jd
onder water, het vlonderpad was zonder laarzen zelfs �jdelijk onbereikbaar. Dankzij die stevige bui
werd de sponsfunc�e van het gebied �jdelijk hersteld.
Na de buien in juni droogde het hele gebied
�jdens de zomer weer helemaal uit tot storm
Ode�e met één regenzone het kurkdroge gebied
tot een nat moeras herschiep.

Overstroming Hoevelaan

Foto: Johan Asselberghs

Waar al dit water zonder Babbelbeekse
Beemden naartoe zou moeten is een raadsel dat
we gelukkig niet moeten oplossen, want de
natuurlijke ecosysteemdiensten van de
Babbelbeekse Beemden bleven bestaan mede
dankzij de inspanningen van Natuurpunt
gedurende de laatste 35 jaar.

Maar soms is ondanks de aanwezigheid van zo’n natuurgebied er toch nog ongewenste wateroverlast
in de Hoevelaan en Senthout zeker bij hevige langdurige regenval zoals in 2016. In februari-maart dit
jaar was het ook bijna zover maar het stopte net op �jd met regenen. Er is dus bijkomende berging
noodzakelijk. De komende jaren zal er verder worden gewerkt aan een nog robuustere beekvallei,
meer natuurontwikkeling en betere recrea�emogelijkheden in de samenvloeiingszone van de
Arkelloop en de Babelsebeek.
Op maandag 29 juni 2020 keurde de Duffelse
gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst
goed tussen de provincie en de gemeente voor
de herinrich�ng van de Babbelbeekse Beemden
ter hoogte van het Senthout. Die verenigt twee
aparte projecten tot één project en kwam mede
onder impuls van onze afdeling tot stand.
Enerzijds hee� de provincie vijf jaar geleden de
weide aan het Senthout aangekocht. We hebben
die nu al een aantal jaar in beheer en laten ze
door een landbouwer maaien met afvoer. Uit
Overstroming weide Senthout
Foto: Hannes Giglot
een planteninventarisa�e in mei en juni blijkt dat
deze weide s�laan gedeeltelijk evolueert naar een mooi do�ergrasland met soorten als zwarte zegge,
pijptorkruid, echte koekoeksbloem en egelsboterbloem. De provincie kocht deze weide met de
bedoeling de bestaande Arkelloop meanderend en verder van de straat af te leggen, zodat het water
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er langer over doet om stroomafwaarts te vloeien. Zo wil de provincie het water langer vasthouden
op plaatsen waar dit gewenst is.
Anderzijds stelde onze afdeling in haar verkiezingsmemorandum naar aanleiding van de vorige
gemeenteraadsverkiezingen voor om het Senthout te knippen voor gemotoriseerd verkeer zodat ook
hier de Arkelloop uit zijn 40 meter lange koker kan worden gehaald en de vallei terug wordt hersteld.
Dit voorstel gee� ook een structurele oplossing aan het migra�eknelpunt voor amfibieën. Het
sluipverkeer in de buurt wordt hiermee aangepakt en de zone wordt een aantrekkelijke
toegangspoort voor wandelaars en fietsers. In corona�jden geen overbodige luxe.
Het Duffels schepencollege (N-VA/CD&V) nam deze ac�e op in haar bestuursakkoord. Om dit te
concre�seren en gefinancierd te krijgen diende de gemeente met de hulp van Natuurpunt bij de
Vlaamse overheid een project in in het kader van proe�uinen voor ontharding. Uit de 44 ingediende
projecten ‘ruimte voor water’ werden vijf projecten voldoende ambi�eus beoordeeld door de jury,
waaronder dit project. Hierdoor wordt er vanuit Vlaanderen een budget van bijna € 210.000
beschikbaar gesteld om deze knip effec�ef te realiseren. Door het provinciaal en het gemeentelijk
project te combineren, te integreren en
gezamenlijk uit te voeren ontstaat een
grote efficiën�ewinst.
Door de beslissing van de gemeenteraad
gee� de gemeente Duffel toela�ng dat
er door de dienst integraal waterbeheer
van de provincie één ontwerper wordt
aangesteld om de plannen van het
gezamenlijke project concreet uit te
tekenen zodat een omgevingsvergunning
kan ingediend worden en een raming
van kostprijs van de werken kan worden
gemaakt. Ook de bestaande
Babbelbeekse Beemden worden
meegenomen in het project.
De dienst integraal waterbeheer, het studiebureau, de gemeente en onze Natuurpuntafdeling maken
deel uit van de stuurgroep. Als alles goed gaat zou ten laatste in de zomer van 2022 de schop in de
grond moeten gaan om het project te realiseren. Zo wordt een ac�e uit het verkiezingsmemorandum
van Natuurpunt effec�ef uitgevoerd.
Voor wie op 15 november mee komt planten, zullen we het �pje van de sluier lichten over de
concrete plannen van dit mooie project.
Johan Asselberghs
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Ac�ef in de natuur
We hebben weer een paar leuke dingen bedacht die jullie kunnen doen om voor de natuur te zorgen.
In de winter kunnen de vogels onze hulp goed gebruiken. De dagen worden dan korter en ze vinden minder
eten. Je kan de vogels dus helpen door allerlei lekkers voor hen klaar te leggen.
Hierbij zijn enkele dingen belangrijk:
Niet alle vogels eten hetzelfde. Geef dus veel verschillend voedsel: zaadjes, stukjes nootjes, fruit, …
Brood of ander voedsel dat zout bevat is niet gezond voor vogels. Dit geef je dus beter niet.
Bescherm de vogels tegen ka�en en andere roofdieren. Hang het vogelvoer daarom op plekken die voor
ka�en moeilijker bereikbaar zijn. Je kan bijvoorbeeld vetbollen met een touwtje aan een tak hangen.
Je kan allerlei vogelvoer kopen, maar je kan ook zelf aan de slag gaan.

Maak zelf vogelvoer
Benodigdheden:
Ongezouten frituurvet, allerlei zaden, zonnebloempi�en, schaaltje,
mesje, dennenappel, kopje, glas, beker, touwtje.
Zo doe je dat:
1.
Droog de dennenappel op de verwarming. Hierdoor gaat hij
open staan. Maak het touwtje stevig vast aan de dennenappel.
2.

Smelt het frituurvet tot het net zacht is geworden.

3.
Met een mesje of met je handen smeer je de dennenappel
dicht met vet.
4.
Leg het mengsel van zaadjes en zonnepi�en op een schaaltje en rol de dennenappel hier stevig
doorheen, zodat de zaadjes in de openingen van de dennenappel gaan zi�en.
Heb je geen dennenappels bij de hand en wil je toch graag iets
maken voor de vogels in je tuin? Geen probleem!
Je kan ook een oud kopje gebruiken. Dit vul je dan met een mengsel
van gesmolten frietvet (zonder zout!) en allerlei lekkers voor vogels
(zaadjes, nootjes, krenten, …). Dit kopje kan je met een touwtje
ophangen in het struikgewas, of aan een nagel in de muur.
Vogels spo�en
Is het jou gelukt om vogels naar je buffet te lokken? Dan is het al�jd
leuk om op te zoeken welke vogels dit juist zijn.
Als je nog niet veel vogelsoorten kent, is het handig om foto’s te
maken van deze vogels. Dan kan je daarna rus�g opzoeken over
welke soorten het gaat.
Op de volgende webpagina vind je mooie foto’s: h�ps://www.natuurpunt.be/pagina/tuinvogels.
Als lid van Natuurpunt kan je ook de digitale folder aanvragen die je vertelt hoe je jouw tuin omtovert tot een
paradijs voor vogels: h�ps://www.natuurpunt.be/pagina/vraag-je-gra�s-tuingids-aan
Els
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Kinderac�viteit op zaterdag 21 november: Dag van de Natuur in de Oude Spoorwegberm
Beleef de herfst en kom op zaterdag 21 november naar de Cobra en beleef de herfst met al je zintuigen. We
dompelen je volledig onder in de natuur die zich al s�laan voorbereidt op de winter. We gaan op zoek naar
paddenstoelen, spinnen, kriebelbeestjes en nog zo veel meer. We steken onze neus in planten en proeven van
enkele heerlijke vruchten.
Voor kinderen van 4 - 14 jaar. De deelname is gra�s, maar inschrijven is verplicht via:
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/educa�e/inschrijving_dag_van_de_natuur.html
Afspraak om 13 u. aan de ingang van het natuurgebied via de Gasthuisstraat te Waarloos (ter hoogte van De
Diepe Route). Einde om 16 u.
Je ouders zijn welkom om zich �jdens jouw beleefmoment aan te sluiten bij de natuurwerkdag in de buurt!
Meer info: lauwers.els@telenet.be

Vogelquiz
1. Hoe kan je aan het oog van een uil zien of het een schemer- of een dagjager is?
a. Dagjagers hebben wimpers, b. Dagjagers hebben grote pupillen, c. Dagjagers hebben een gele of oranje iris
2. Hoe snel duikt een jan-van-gent in het water?
a. 20km/u, b. 25km/u, c. 100 km/u.
3 Hoe snel gaat de hartslag van een kolibrie per minuut (die van een mens is tussen de 60 en de 100
slagen)?
a. 600 slagen, b. 1200 slagen, c. 6000 slagen
4. Hoeveel vogelsoorten bestaan er wereldwijd?
a. Een 4000-tal, b. Een 8000-tal, c. Bijna 10.000
5. Welke vogel is de slimste?
a. Een ara, b. Een raaf, c. Een huismus
6. Hoe slagen trekvogels er in om jaarlijks over de bloedhete Sahel te trekken?
a. Ze trekken vooral ‘s nachts, b. Ze vliegen erg hoog en hebben zo minder last van reflec�e van het zand, c.
Ze drinken zout water bij aanvang en houden zo het vocht beter vast
7. Welk voedsel gee� een koolmees het meest aan zijn jongen?
a. Spinnen, b. Rupsen, c. Kevers
8. Wat is uniek aan de zang van een roodborst?
a. Ze imiteren zelfs gsm-geluiden en auto’s, b. De vrouwtjes zingen in plaats van de mannetjes, c. Ze zingen
de hele nacht door.

De oplossingen vind je elders in dit �jdschri�.
Johan Giglot
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Natuurbeheer, jeugd en corona
Wat dit jaar uit de lucht viel was niet alleen regen maar ook annula�es van allerhande ac�viteiten in de
cultuur-, sport- en jeugdsector. Het regende wat minder bij Natuurpunt hoewel we net de laatste jaren wel
meer, maar dan echte, regen verhoopten. In onze natuurgebieden konden, met de nodige
voorzorgsmaatregelen, de natuurbeheerac�viteiten grotendeels doorgaan. Gelukkig maar voor ons, maar ook
voor de verschillende jeugdbewegingen die dankzij natuurac�es onverhoopt toch nog wat inkomsten konden
en kunnen bijeensprokkelen in dit bizarre jaar. Het is ook gemakkelijk te verklaren: onze natuurgebieden
hebben net die schaalgroo�e dat je door verspreid te werken toch nog een grote groep jongeren veilig aan
natuurbeheer kan ze�en. Net zoals onze natuurgebieden zowat de enige plaatsen zijn geweest (en jammer
genoeg dreigen opnieuw te worden) waar men, mits afstand te bewaren en gezond verstand te gebruiken,
redelijk onbekommerd kon wandelen. Dat dit heilzaam werkt op het welzijn en psychische welbehagen is
reeds eerder en veelvuldig aangehaald. Nu dus wat meer terugkoppeling van het natuurbeheer…

Foto: Geert Dils

We hebben met Natuurpunt Oude Spoorweg twee
geweldige ervaringen achter de rug, waarbij het mooie
weer een handje hielp. Maar dat is dan weer een kwes�e
van een goede �ming en een goeie por�e geluk. Zondag 20
september hielpen JINS uit Kon�ch ons in het beheer van
de Oude Spoorwegberm. Donderdag 8 september werd
door ondergetekende alvast voorgemaaid, zodat alles
voldoende kon drogen wat de afvoer van het maaisel wat
lichter maakte. Terwijl zaterdag nog door onze eigen
vrijwilligers het zuidelijke deel van de berm werd
aangepakt, was het voor JINS op zondag werken geblazen
ter hoogte van Oude Waarloossteenweg.

Met een bijna voltallige JINS-ploeg van 24 jongeren werd
in een mum van �jd de hele reten�epoel, inclusief
oeverzones, aangrenzende rietveldjes en hooilandjes
opgeruimd. Dat wil zeggen: alles werd in rijen en hopen
bijeengerakeld waardoor het een week later met de
Ferraritractor kon afgevoerd worden. Normaal is dit een
werk dat toch een halve dag duurt, maar nu was dit al voor
11.00 u. afgerond!
Gelukkig werd hierop �jdig gean�cipeerd en werden alvast
enkele vaste vrijwilligers mét bosmaaier voorop gestuurd
Foto: Peter Geschier
naar de volgende (uitgedroogde) poel, tussen
Beekboshoek en Wildemansstraat: om te vermijden dat dit ook té snel ging worden afgewerkt, werd hier een
halve JINS-ploeg ingezet voor de afvoer van het riet. De andere hel� werd het Hulstmansbos ingestuurd om de
oeverzone van de Hessepoelbeek aan te pakken: die was met de jaren volledig overwoekerd geraakt met
Japanse duizendknoop, één van onze hardnekkige, en dus minder geliefde exoten… Het werk schoot ook hier
sneller op dan verwacht en er moest opnieuw worden geïmproviseerd om nog een extra natuurac�e in het
werkschema te krijgen. Met een spoorwegberm die 5 km lang is, is dat uiteindelijk ook geen probleem: de
do�erbloemmoeraszone kreeg zo, na enkele jaren achterstallig beheer, eindelijk nog eens een maaibeurt. Het
is al uitkijken naar de volgende lente om die zone in al haar gele kleurenpracht te zien herleven!
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Amper een week later passeerde de eerste najaarsstorm,
Ode�e, die de uitgedroogde poelen in één weekend
opnieuw tot driekwart vulde. We kijken opnieuw uit op
een mooie waterpar�j!
Na Ode�e volgde Alex en dit, gecombineerd met het
gekende Belgische weer, resulteerde in een heel ander
scenario voor Chiro Koka en de Babbelse Plassen… . Het
star�e al met een uitstel van de natuurac�e met een
week: de Babbelse Plassen zijn nu eenmaal moeilijk te
maaien wanneer het water een stuk boven het maaiveld
staat. Een week later, zaterdag 10 oktober, was het peil
voldoende gezakt voor Nik en Wim om alvast de hele riet- en oeverzone plat te leggen.

Foto’s: Wim Annaert

‘s Nachts steeg het waterpeil alweer en dat betekende een
hele zondag werken in drassige, net niet overstroomde
Babbelse Plassen. Hiervoor konden we gelukkig op niet
minder dan 44 Aspi en KeTi rekenen en dat was nodig! Er
was in volume misschien maar evenveel riet af te voeren
vergeleken met de werken in september op de Oude
Spoorwegberm, het was nu wel drijfnat en dat maakte
alles echt loodzwaar. 35 paar handen, 17 rakels, 14
hooivorken, 4 kruiwagens én ons Blauw Bertje waren
nodig om heel die biomassa uit het gebied te krijgen. Die
klus werd geklaard op iets minder dan vier uur!

Dat was nog niet alles wat er die dag gebeurde. Met een
kleiner groepje Kerels werd een laatste grote haard aan
Japanse duizendknoop aangepakt en werd een houtkant
langs de fiets-o-strade bijgesnoeid om zo de jonge rij
lindebomen meer ruimte te geven. Ook werd de zone links
en rechts van het vlonderpad gemaaid en afgevoerd:
gelukkig dat hier het jonge bos stevig aan het opschieten is
zodat door toenemende schaduw alvast hier de
ruigtevegeta�e wegblij�. Hoewel de Babbelse Plassen al
heel wat water bufferen, proberen we ook elders in het
gebied nog meer water bij te houden in de aanloop naar
drogere zomers: op bestaande wintergrachten werden
een aantal nieuwe overlopen gebouwd waardoor we nog wat meer water bufferen en met een verlaagd
debiet kunnen laten afvoeren.
Voor de harde Chirowerkers was er daarna nog warme soep die ze in de lokalen konden nu�gen. Wij,
Natuurpunt-vrijwilligers, bleven achter met wat Dale, een zak okkernoten en een monovolume met
aanhangwagen vol beheermateriaal. Maar rond 19.45 u. was voor mij de dag (en dus het beheerweekend)
weeral achter de rug…
We kijken al uit naar het knotweekend van 21 en 22 november! Hopelijk steekt corona hier geen stokje voor…
Wim
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Cursus watervogels
Dat de Netevallei een uiterst belangrijke loca�e is voor passerende
en broedende watervogels is geen groot geheim. Alleen al op de
spaarbekkens van water-link (vroeger AWW) komen �entallen
eenden, reigers, rietzangers en steltlopers voor. Nu in de polders van
Lier ook eindelijk het Sigmaplan in werking is gezet, zal die rijkdom
alleen maar toenemen.
Hoog �jd dus om nog eens een cursus watervogels in te richten, een
ontdekkingscursus voor jong en oud, kenners en nieuw
Futen
Foto: Hannes Giglot
geïnteresseerden.
De cursus die werd opgemaakt door Natuurpunt CVN (Koen Leysen) zal gegeven worden door Johan Giglot en
splitst zich op in theoriemomenten en een prak�jkwandeling in het veld.
De theorievoorstellingen worden op woensdagavond gegeven: 17 en
24 maart 2021 van 19.00 tot 22.00 u. De loca�e hangt af van de op dat
ogenblik geldende coronamaatregelen en wordt �jdig aan de
deelnemers bekend gemaakt.
De prak�jkwandeling in eigen regio zal doorgaan op zondag 28 maart 2021
van 9.00 tot 12.30 u. (de dag van het zomeruur, dus vroeg uit de veren!).
Aalscholver

Foto: Peter Geschier

Inschrijven vooraf is verplicht, wees er �jdig bij: het aantal plaatsen is
beperkt!
Kostprijs voor leden € 24 – voor niet leden € 30.

Inschrijven via onze website:
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/educa�e/inschrijving_cursus_watervogels.html

Extra fiscaal voordeel om de natuur te helpen!
Een uitgelezen gelegenheid om de verdere uitbouw van onze natuurgebieden in Kon�ch en Duffel te steunen!
De overheid wilde verenigingen zoals Natuurpunt helpen om de coronacrisis te overleven en hun verliezen
aan inkomsten te compenseren. Door corona vielen dit jaar immers de meeste ac�viteiten weg.
Stort je minimum € 40 op onze projectrekening dan kan je geen 45% maar 60% via je belas�ngen a�rekken
op voorwaarde dat de stor�ng uiterlijk 31 december 2020 aankomt.
Ook het bedrag dat je mag a�rekken ligt hoger en ligt nu op 20% van je inkomen i.p.v. de gebruikelijke 10%.
Wil je ons helpen?
Stort minimum € 40 op rekening BE56 2930 21207588 (zelf betaal je dus maar € 16).
Vermeld bij je stor�ng: “gi� Nr 3703 natuurgebieden Oude Spoorweg”.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Het afdelingsbestuur

Oplossing vogelquiz
1: c, 2: c, 3: b, 4: c, 5: b, 6: b, 7: a, 8: b.
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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.
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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@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
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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@yahoo.com
Nik Woestenborghs
Conservator Langbos & Babbelse Plassen
Hoge Akker 30, 2550 Kontich
gsm 0479/80 83 87
nik.woestenborghs@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:
Lidgeld (€)
Lid Natuurpunt

30

42

43

45

51

57

58

66

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

X

X

Natuur.Focus
Natuur.Oriolus

X

X

X

Zoogdier

X
X

X
X

X
X

X

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:
De Oude Spoorwegberm (26 ha) in Kontich, Waarloos, Rumst en Duffel
Edegemsebeekvallei (6 ha) in Kontich en Edegem
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kontich
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 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 krijg je een fiscaal attest.
Wij bieden je talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten,
natuurwerkdagen 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):
Aeneas Peeters Dedapper
Voorzitter
aeneaspeeters@telenet.be
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland
JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Timon Callebaut
Voorzitter
Mailadres secretaris: rune.matthijssens@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

De Edegemse beekvallei

Fotoclub

Foto: Johan Claessens

Foto: Johan Claessens

Foto: Albert Van Hees
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Reten�e in onze gebieden

Babbelbeekse beemden
Foto: Johan Asselberghs

Babbelbeekse beemden

Schapenhagen

Edegemse beekvallei

Foto: Johan Asselberghs

Foto: Wim Annaert

Foto: Dimitri Hoste

Goorbosbeekvallei

Schapenhagen

Foto: Wim Annaert

Foto: Peter Geschier

