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Info

Even je aandacht graag
Wanneer je koos voor domiciliëring heb je die zorg natuurlijk niet, maar voor de anderen deze vraag: heb
jij je lidgeld voor 2021 al overgeschreven? Mogelijk heb je immers de betaalstrook niet opgemerkt in het
natuur.blad dat je in december in de bus kreeg (daar zat alvast je nieuwe lidkaart bij).
Bedankt om je bijdrage te hebben betaald / te zullen betalen en zo lid te blijven van de grootste
natuurclub van Vlaanderen!

Op zaterdag 30 en zondag 31 januari hee� Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. Tel dat weekend
de vogels in je tuin en stuur je gegevens door via h�ps://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend.
Zo maak je deel uit van het grootste tuinvogelonderzoek in Vlaanderen.

Belangrijke afdelingsdata in 2021 (meer info op pagina’s 16 en 17)
30/1

Digitale algemene afdelingsvergadering

21/2

Winterwandeling

13/3

Op zoek naar nachtleven

17+24+28/3 Cursus watervogels
3/04

Familiale natuurwerkdag

11/4

Lentewandeling

17+18/4

Coronaproof Run for Nature

24/4

Erfgoeddag
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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, Floor Asselberghs, Hannes Giglot, Johan Asselberghs, Koen Vriens, Luc
Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers, Wim Annaert.
Foto’s/tekeningen: Gerd Altmann, Hannes Giglot, Kristel Fierens, Luc De Naegel, Luc Giglot, Ludo Bakkovens,
Peter Geschier, Regionaal Landschap Rivierenland, Wim Annaert.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Jan Wijgerde, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van
Puyvelde, Paul Ca�eeuw.

Wie ook zijn/haar tekst, tekeningen of foto’s wil zien verschijnen in het volgend nummer, stuurt ze uiterlijk
31 maart naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be
Dit �jdschri� werd gedrukt op cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: wandelaars in de Mosterdpot
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foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste Natuurpunters
2020 een jaar om snel te vergeten?

2021 het jaar waarin alles zal veranderen?

Het voorbije jaar zal net niet worden vergeten:
het jaar van de lockdown, het verlies van
geliefden, langdurige zieken, isolement,
eenzaamheid en quarantaine, geschrapte
evenementen en geannuleerde vakan�es.

Dit jaar wordt alleszins het jaar van de hoop dat
we weer naar het “normale” leven kunnen
terugkeren. Maar laten we toch ook de goede
dingen van 2020 niet vergeten, we weten
ondertussen wat echt belangrijk is.

Maar het bleek eveneens het jaar waarin veel
‘anders’ bleek te kunnen: minder verkeer, meer
thuiswerk, meer fietsen en wandelen, meer
genieten van de natuur in je buurt. En eveneens:
meer warmte en solidariteit. Toch kon dit het
gemis aan contact en ontmoe�ngen niet
vervangen.

Met zijn allen werken aan een betere toekomst,
in een aangenaam klimaat waar respect en
solidariteit boven eigenbelang gaan. Waar we
kunnen genieten van een robuuste, biodiverse
natuur, waarbij we als vereniging mee de
bakens kunnen verze�en. Voel je je hierdoor
ook aangesproken? Geef me dan zeker een
seintje: we kunnen nog steeds alle hulp
gebruiken. Zo zoeken we een extra conservator
voor de Oude Spoorwegberm, ondersteuning
bij het opmaken van het �jdschri�, het gidsen
van wandelingen, …
Ook enkele uurtjes meehelpen bij onze
beheerwerken wordt al�jd geapprecieerd! 70
ha natuur beheren vergt toch aardig wat inzet!

Daarbij kwam dan nog een duidelijk gebrek aan
consistent beleid en handhaving. Zo’n
beleidsa�tude kunnen we missen als kiespijn,
denk maar aan de noodzakelijke te nemen ac�es
om de klimaatopwarming tegen te gaan. Met de
Europese green deal en blue deal zijn de
krijtlijnen gelukkig al vastgelegd.
Het voorbije jaar was voor onze afdeling
enerzijds een tegenvaller omdat het merendeel
van de geplande ac�viteiten niet konden
plaatsvinden. Anderzijds was het een geweldig
jaar: meerdere beleidsdossiers werden afgerond,
de beheerwerken bleven weliswaar beperkt
maar coronaveilig plaatsvinden, enkele mooie
stukjes natuur werden verworven, bos werd
aangeplant, wandelpaden onderhouden… Het
ledenaantal van Natuurpunt boomde als nooit
tevoren: het belang van natuur in je buurt wordt
hiermee nogmaals onderstreept. Voor onze
afdeling werd de kaap van de 1300
gezinslidmaatschappen zelfs overschreden, bijna
14% meer dan vorig jaar!

Wil je meer weten over onze plannen in 2021:
meld je dan zeker aan op onze digitale
afdelingsdag.
Tot ziens, hopelijk zo snel mogelijk op een
ac�viteit in levenden lijve en ondertussen: hou
het gezond en zorg voor elkaar en voor de
natuur.

Dirk

Meer info hierover kan je vernemen op onze
digitale afdelingsdag, zie ook elders in dit
afdelings�jdschri�.
3

Interview

Ankatrien Boulanger, coördinator van Regionaal Landschap Rivierenland.
Ankatrien Boulanger belandde �en jaar geleden bij het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) dankzij een
vervangingsopdracht en werd er uiteindelijk coördinator. Als sociaal geograaf kijkt deze bezige bij naar
landschappen vanuit de verschillende func�es die ze bekleden: als leefruimte, als ontspanningsruimte, als
economische ruimte om in te werken en om van te leven. Ze hee� een bijzondere fascina�e voor rivieren en hoe
deze mee een landschap vormen. Het feit dat ze in het begin nog niet veel wist van natuurbeheer was een troef.
Ze keek en kijkt immers met een heel open en frisse blik naar landschappen en landschapsinrich�ng.

Kan je in een notendop vertellen wat het RLRL precies doet?
Er zijn zes�en regionale landschappen in Vlaanderen en de insteek waarrond we werken is
soortenbescherming, landschapszorg en streekiden�teit, natuurrecrea�e en recrea�ef medegebruik.
Concreet kan dit betekenen dat we ondersteuning bieden bij het inrichten van een trage weg, het
(her)aanleggen van een vallei, het vergroenen van een speelpleintje,…
Doen jullie dit alleen?
Neen, RLRL werkt rond natuur- en landschapsprojecten met verschillende partners die belang hechten aan
open ruimtes. Het is trouwens een ongelofelijke meerwaarde om met de spelers op het terrein samen te
werken, zoals met Natuurpunt, en te delen in hun exper�se. Omdat we al�jd werken op basis van
vrijwilligheid vraagt het soms wel wat overtuigingskracht om samen met een boseigenaar of landbouwer in
zee te kunnen gaan. Maar als het lukt, gee� de kruisbestuiving die zo ontstaat mij echt tonnen energie.
Natuurpunt Oude Spoorweg is lid vanaf de oprich�ng van het RLRL, de gemeente Duffel sinds 2013. Hoe
verloopt deze samenwerking? Op welke projecten die jullie samen hebben gerealiseerd ben je trots?
De samenwerking verloopt echt heel vlot. We zijn
terecht trots op de realisa�e van de trage weg en brug
aan de Goorboslei en de uitbreiding van het
wandelnetwerk.
In 2013 werd er in het kader van het project
“buitengewone plekjes”, een verloederd plekje in de
Mijlstraat vergroend. We ze�en ook mee onze
schouders onder de heraanleg van het speelplein “De
Koddige Kater” met een bloemenweide.
Maar één van de absolute hoogtepunten was
ongetwijfeld het evenement Curieuzeneuzemosterdpot
in 2017 met o.a. de opening van het wandelpad voor kindjes en de fantas�sche samenwerking met de
Bosbiekes! In de toekomst willen we zeker blijven samenwerken. In juni 2021 staat er trouwens iets op de
planning dus laat ons duimen dat het zeker kan plaatsvinden!
Zijn er memorabele herinneringen aan de samenwerking met Natuurpunt Oude Spoorweg?
Als team bewaren we echt de warmste herinneringen aan de Curieuzeneuzemosterdpot omdat er veel volk
was en de samenwerking op rolletjes liep. En als coördinator vind ik het fantas�sch om te mogen
samenwerken met Ludo (Bakkovens). Hij is echt een topvrijwilliger die geen enkele van onze
bestuursvergaderingen mist en wiens inbreng al�jd zeer waardevol is.
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Interview
Welke belangrijke toekomstplannen hee� het RLRL in 2021 en wat is jouw rol daarin?

In Duffel willen we nog méér aan de slag met scholen om speelplaatsen te vergroenen. In het Mouriaubos
zijn er plannen om de weg te ontharden en wij gaan mee de inrich�ng adviseren. We kregen ook de vraag
om mee na te denken over een mogelijke loca�e voor de inrich�ng van een nieuwe hondenweide die
landschappelijk interessant is voor zowel de hondjes als de baasjes en tegelijker�jd ook zo biodivers
mogelijk is.
In Kon�ch verloopt de samenwerking met de streekvereniging van de Zuidrand vlot. Daar draait het vooral
rond het uitbreiden van het trage-wegennetwerk, extra wandelpaden, groene speelplekken. Maar we
dromen ook van een educa�eve kinderlus in Kon�ch en in elke gemeente van de Zuidrand. Wat al loopt is
het zwaluwproject waarbij mensen gra�s zwaluwnestjes kunnen aanvragen. Verder ze�en we in op méér
groenblauw (= ruimte voor water en groen) in de centra. We doen er alles aan om de groene plekjes steeds
zo bijvriendelijk mogelijk in te richten en dit zowel in Duffel als in Kon�ch.
Merken jullie een verschil in interesse bij het grote publiek sinds jullie ontstaan? Zijn er verschuivingen?
RLRL bestaat nu 12 jaar en we merken dat onze projecten rond klimaat,
waterhuishouding, groen in de stad, ontharding en gezondheid méér en méér
aandacht krijgen. Daarom willen we ons nog méér focussen op par�cipa�e en
op het ondersteunen van groene scholen, samenwerking met de
jeugdbewegingen enz.
Onze projecten worden ook groter en ambi�euzer, het beste voorbeeld is het
project “Na�e natuur – Herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei” dat
net voor Kerstmis werd weerhouden door de Vlaamse overheid op voorstel van
minister Zuhal Demir. Een beter geschenk voor de toekomst konden we ons niet
wensen!
Wat betekent natuurbeleving voor jou persoonlijk?
Wat ik echt een fantas�sche natuurbeleving vind, is kajakken op de Nete, omdat je dan echt midden in de
natuur zit en de schoonheid van het landschap vanop het water ontdekt!. Ook heel tof is het contrast in
onze regio. Het ene moment sta je aan een drukke steenweg en amper 200 meter verder bots je plots op
een wild plekje. Er zijn echt nog natuurscha�en te vinden waar je het niet meteen verwacht. Het plekje
achter het fort van Duffel is er zo eentje, en natuurlijk de Mosterdpot zelf. Maar ook de kleipu�en Terhagen
en de restanten van het Waverwoud, namelijk de Gasthuisbossen en Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver
zijn echte natuurpareltjes.
Welke persoonlijke eco�p deel jij tot slot nog graag met onze lezers?
Ik heb een tuin�p: stop met gazon zaaien en onderhouden! Een gazon
is ecologisch helaas niet zo interessant. Als je bedenkt dat 10% van
het rivierenland bestaat uit tuinen dan kan een ecologisch tuintje met
wilde hoekjes, inheemse planten en struiken, bomen (zelfs een
boompje in een klein tuintje) echt wel het verschil maken om méér
insecten zoals bijen, vlinders en andere dieren aan te trekken!
Foto’s: Regionaal Landschap Rivierenland

Hartelijk dank, Ankatrien. We wensen jou en je team alvast een groen en gezond 2021!
Rebecca Pers
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Beheer

Het vrijwilligersteam van Natuurpunt Oude Spoorweg breidt uit … met schapen!
Met de sterke uitbreiding aan natuurgebieden, vooral in Kon�ch met het Hulstmansbos (2012), Schapenhagen
(2015) en Pluysegembos (of ruimer: de Edegemse beekvallei, 2018), nam ook de beheeroppervlakte evenredig
toe. Hoewel Dimitri wel succesvol is in het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en er op heel wat oppervlakte
bosuitbreiding werd gerealiseerd, is het niet evident om zomaar enkele hectaren hooiland in een regulier
maaibeheer te krijgen. Het blij� nu eenmaal ‘ambachtelijk werk’ waar vooral de meeste �jd en energie gaan in het
afvoeren van maaisel. De schaalvergro�ng was dus het moment om meer naar graasbeheer over te stappen.
Waarom hectaren gemaaid gras rakelen en afvoeren, als er ‘vrijwilligers’ zijn die dit beter én efficiënter doen?
Vorige winter zijn we voorzich�g gestart in het Hulstmansbos, maar
2020 is dan toch hét jaar geworden waarin we het graasbeheer met
schapen in verschillende natuurgebieden hebben uitgerold.
De ‘herder’ van dienst is Wonne Hellemans. Voor wie hem niet kent,
hij is de zoon van Frank (en Magda), één van de sterkhouders van het
Kon�chse erfgoed en sinds jaar en dag één van de trekkers van de
Kring voor Heemkunde.

Herder Wonne
Foto: Peter Geschier

Het zijn niet de doorsnee wollige schapen die er staan, maar
Houtlanders. Het Houtlandschaap is een middelgroot kuddeschaap, wellicht ontstaan uit Ardeense schapen die
werden 'verbeterd' met vooral Vlaamse schapen en mogelijk ook schapen uit de Entre-Sambre-et-Meuse. Er
wordt aangenomen dat de Houtlander a�oms�g is uit het zuiden van Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Het zijn
sterke dieren die het jaar rond buiten kunnen blijven, een voordeel dus voor natuurgebieden. De huid, kop en
poten bezi�en een typisch rosbruin vlekkenpatroon, de vacht is egaal romig gekleurd. Verder is de kop smal met
een duidelijk gewelfde neusrug. Het is een zeer vruchtbaar schaap dat veelal tweelingen werpt. De ooi lammert
zelfstandig. Het Houtlandschaap produceert vlees van goede kwaliteit.
Vooral in de lange en droge zomerperiode deden de Houtlanders van Wonne zich te goed aan de brede
grasstroken en oeverzones van het net aangelegde Pluysegembos. Eenmaal dit terug kort stond, verhuisden de
twin�g schapen naar het Hulstmansbos. Normaal gebeurt de tweede maaibeurt door een landbouwer, maar de
recente hete zomers maakten dat het gras onvoldoende aangroeit om het machinaal te oogsten. Schapen losten
het hier op en namen tegelijk de heel steile oevers van de beek mee.
En nu staan ze dus op Schapenhagen: what’s in a name! Na de
graslanden en de hoogstamboomgaard zullen we ze nog inze�en in
de nieuwe reten�ezone: als dit goed werkt, zal ons dat de komende
jaren heel wat weekendwerk met vrijwilligers uitsparen!
Door de rasters maandelijks op te schuiven kunnen systema�sch alle
zones, ook de meer moeilijke, beurtelings worden begraasd.
Bovendien zorgt het voor pi�oreske beelden, werkt charmerend voor
wandelaars en versterkt het open ruimtegevoel. Ik merkte al regelma�g dat wandelaars graag samen met schapen
op de foto staan!

Houtlanders in Schapenhagen
Foto: Peter Geschier

De komende jaren zal trouwens blijken dat de biodiversiteit erop vooruit zal gaan: door het kort afgrazen en het
fijne vertrappelen van de ondergrond, komt er ruimte vrij voor andere kiemende zaden.
Winst voor iedereen dus!
Wim
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Vanuit de lucht

Hulstmansbos, de speciale beheerploeg

Foto: Peter Geschier7

Luscinia

Help: het is winter, waar zijn de vogels?
Door het na�e en warme weer lijkt het misschien niet zo, maar het is wel degelijk winter.
Dat is ook zo voor de vogels. Vogels die uit het noorden komen, vliegen naar onze streken om hier de winter
door te brengen. Door het steeds warmer wordende klimaat is er in noordelijke gebieden nog voldoende
voedsel te vinden en komen de vogels dus minder zuidelijk dan vroeger.
Toegegeven, het ziet er buiten grauw en grijs uit, maar er valt nog heel veel te “vogelen”. Ik geef bij deze
graag een overzichtje van de wintergasten die wel nog tot hier geraakt zijn…

Thuis in de tuin
Misschien ben je zelf al begonnen met het
voederen van vogels in de tuin. Mezen en duiven
ontdekken vaak als eersten de voedertafel.
Groenlingen en vinken zijn verzot op
zonnebloempi�en. De vinken zi�en het liefst op de
grond. Zij pikken vaak het overschot dat andere
vogels op de grond morsen. Groenlingen hangen
dan weer aan voedersilo’s. Ook andere zaden en
speciaal gemaakte vogelpindakaas zijn in trek. In
‘normale’ pindakaas zit te veel zout. Te veel zout is
dodelijk voor vogels. Ook boterhammen geef je
Groenling
Foto: Hannes Giglot
best niet, het bevat net als pindakaas te veel zout
en trekt bovendien ra�en aan. Als je een lijsterbes
in de tuin hebt staan, zal je merken dat er in het najaar heel wat lijsters en spreeuwen op af komen. Nog een
extra �p: hark de bladeren in een hoekje of onder de haag, het is het favoriete jachtgebied van de merel en
het roodborstje.

Mosterdpotje
De AWW-bekkens zijn in de winter gevuld met
wintereenden. De kijkwand aan het Mosterdpotje is
een ideale plaats om ze te zoeken. Grote
zaagbekken, tafeleenden en brilduikers, je kan ze
allemaal zomaar spo�en. De dodaars is een kleine
fuutach�ge die in het najaar naar de bekkens trekt
om in kleine groepjes de winter door te komen. In
de zomer zijn dodaarzen per twee of in familie te
zien, maar in de winter zi�en ze op bekken 4 wel
Grote zaagbek
Foto: Hannes Giglot
met veer�g tezamen. Met wat geluk krijg je een
ijsvogel of een nonnetje te zien. Beiden zijn
fantas�sch! Even naar het bos, waar boomklevers en gaaien in het najaar voorraden hebben aangelegd om
de winter door te komen. Wist je trouwens dat één gaai wel 5000 eikels kan verstoppen in één najaar?

Fort van Duffel
Ook in het Fort van Duffel zijn in deze periode wintervogels te zien. Hier foerageren smienten, slobeenden,
bergeenden en grote zaagbekken. Carolina- en mandarijneenden zijn hele mooie maar helaas uitheemse
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Luscinia
vogels die je op steeds meer loca�es kan zien. Niet
alleen in Duffel maar ook in andere forten zoals het
Fort 4 in Mortsel kan je deze exoten zien. IJsvogels
komen regelma�g vissen rond het fort. Hun naam
klopt niet echt, want wanneer er ijs op de vijvers ligt
kunnen de ijsvogels niet vissen. Daarom sterven er
massaal veel ijsvogels in strenge winters. Mede door
de klimaatopwarming en de verbetering van de
waterkwaliteit gaat het gelukkig heel goed met de
ijsvogel. Sijsjes doen zich te goed aan de zaden van
de zwarte els en berk.
IJsvogel

Foto: Peter Geschier

Babbelbeekse beemden
In weilanden in de Babbelbeekse Beemden vinden
spreeuwen, stormmeeuwen, waterpiepers en grote
zilverreigers hun voedsel. Ik heb de indruk dat we dit
jaar te maken hebben met een zot exemplaar
zilverreiger: hij gaat regelma�g in de toppen van
zwarte elzen en sparren zi�en, een heel gek zicht.
Krakeenden en wintertalingen brengen de winter
door op de poelen in het gebied.
Carolina-eenden

Foto: Hannes Giglot

Kapellekensbos
Net als in de Babbelbeekse Beemden kan je in het
overstromingsgebied de Babbelse Plassen in het
Kapellekensbos wintertalingen zien. Het is de
kleinste eendensoort in Vlaanderen. Ze eten kleine
waterdiertjes en zaden van grassen. De winter is ook
de periode waarin kool-, pimpel- en staartmezen
groepen vormen om samen rond te trekken op zoek
naar voedsel. Het grote voordeel is dat dieren in
groep vaak sneller worden opgemerkt. In het
Kapellekensbos krijgen de mezen vaak gezelschap
Wintertaling
Foto: Peter Geschier
van goudhaantjes, boomkruipers, boomklevers of
spechten. Zo’n zogenaamde “mezengroep” kan je overal aantreffen, maar het Kapellekensbos is echt wel een
hotspot.
Het vogelleven staat in de winter zeker niet s�l. Maak eens een winterwandeling in één van onze gebieden of
lok de vogels naar je tuin. En geniet vooral van de natuur.

Hannes
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Mens en natuur

Van chaos naar het nieuwe normaal?
We kunnen niet zomaar overstappen naar het
nieuwe jaar zonder terug te blikken op de
ingrijpende schok van de pandemie.
2020 werd eer�jds wereldwijd uitgeroepen tot het
jaar van de biodiversiteit. Bij hoogdringendheid werd
eindelijk erkend dat de bedreigingen waarmee de
wereld te kampen hee�, enkel kunnen worden
beantwoord met het vergroten van de biodiversiteit
en het versterken van onze milieubescherming.
Corona stak er helaas een stokje voor. Conven�es
werden in de ijskast gestopt en veel ac�es werden in
de kiem gesmoord. Het virus eiste alle aandacht op.
Foto: Peter Geschier
Veel verdriet bij getroffen families, een overbelast
zorgsysteem en het verlies van onze vrijheid duwden
ons met de neus op de realiteit. Die realiteit had ook een verrassend goede kant. Velen ontdekten �jdens de
eerste lockdown rust en s�lte in de natuur. Even werd gehoopt op een ommezwaai naar meer duurzaamheid.
Na de eerste golf werd echter reikhalzend uitgekeken naar een normale zomer en werden we door
verregaande versoepelingen onvoorzich�g. Op het einde van 2020 en na een tweede golf beseffen we dat de
pandemie ons in een andere realiteit hee� gebracht.

“Wij leven boven onze stand”
Dit is een uitspraak van Dirk Draulans �jdens een
interview op de Nederlandse televisie. Hij
waarschuwt dat dit niet de laatste pandemie is als
we niet snel kiezen voor een transi�e van onze
huidige systemen. Hij legt uit waarom. De
overexploita�e van ons milieu is de bron van de
huidige pandemie. We dringen het leefmilieu van
wilde dieren binnen. We gaan ze zelfs exploiteren
waardoor ziekten overspringen. Door bomen te
kappen, wilde dieren in kooien te stoppen en hun
Foto: Gerd Altmann/Pixabay
milieu dras�sch te verstoren maken de virussen zich
los van hun natuurlijke gastheren en gaan ze op zoek
naar nieuwe. En dat is steeds meer de mens. Een intact ecosysteem zorgt ervoor dat ziekten onder controle
worden gehouden. Virussen zullen zich dan minder kunnen versterken en minder dominant zijn.
Het afgelopen jaar hebben enorme milieurampen de ecosystemen verder dras�sch verstoord onder meer de
zware bosbranden in Australië, de sprinkhanenplaag in de hoorn van Afrika, de zeer erns�ge droogte, ook in
Europa, overstromingen. En bovenop dit alles een pandemie. En toch blijven we denken dat we dit allemaal
aankunnen.
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De roep van de natuur
Biodiversiteit is de cruciale factor voor een gezond ecosysteem.
Biodiversiteit is de samenwerking van een varia�e aan planten, dieren en micro-organismen in een bepaald
ecosysteem. Hoe groter de varia�e aan wezens die samenwerken, hoe groter de capaciteit van het
ecosysteem om schokken op te vangen.
De mens is volledig verbonden met de natuur en is a�ankelijk van gezonde ecosystemen voor alles wat die
mens nodig hee� om te leven. Wij hebben er dus alle belang bij om de zorgwekkende trends om te draaien.
Geen �jd te verliezen dus!

Hoe kan jij bijdragen?
Hoe pakken we deze heuse uitdaging aan? Kunnen we ook nog gelukkig zijn in het nieuwe normaal? Er kan
enkel iets in beweging komen als we er met zijn allen voor gaan. Laat ons samen ideeën genereren om onze
levenss�jl op individueel en maatschappelijk vlak in vraag te stellen en veranderingen mogelijk te maken.
Denk je mee? Je bijdrage is welkom om het volgende ar�kel aan te vullen.
“Verandering gebeurt als je eerst luistert en daarna een dialoog start met mensen die iets doen waarvan je
meent dat het niet juist is. Jane Goodall
Marleen

Ini�a�es qi gong in de natuur
Bewegen in de natuur hee� een diepgaand effect op lichaam en geest
Dat ontdekte je al �jdens het wandelen. Qi gong maakt de ervaring nog meer diepgaand en rustgevend.
Lichaam en geest komen meer in balans.
Net als bij het beter bekende tai chi, beweeg je bij qi gong vanuit dezelfde universele yin-en-yangprincipes.
Er zijn veel verschillende qi gong oefenreeksen met eenvoudige, gemakkelijk aan te leren bewegingen.
Daardoor is de drempel lager maar het effect even diepgaand en rustgevend.
Vanuit de eenvoud heb je alle ruimte en �jd om bewuster te zijn en zo meer van de beleving van de
vloeiende bewegingen te genieten. Gaandeweg word je bewust van een natuurlijke stabiliteit, een zachte
volle en dus “energie-rijke” beweging. In de natuur oefenen zorgt ervoor dat je le�erlijk als een boom in en
op de aarde staat en tegelijker�jd innig verbonden bent met elkaar.
De kennismakingsmomenten worden gegeven in natuurgebied de Mosterdpot door
- Noëlla De Wechter (medita�e, qi gong en tai chi, Inner Mo�on Lier)
- Lieve Jacobs (qi gong)
Wij organiseren drie kennismakingsmomenten:
- zondag 28 maart door Noëlla De Wechter – van 9.30 u. tot 10.30 u., gevolgd door
een s�ltewandeling.
- woensdag 21 april door Lieve Jacobs van 10.30 u. – 11.30 u.
- zaterdag 29 mei door Noëlla De Wechter – van 9.30 u. tot 10.30 u., gevolgd door
een s�ltewandeling.
Bijdrage: € 4 voor Natuurpuntleden en € 5 voor niet-leden.
Inschrijven via onze website www.natuurpuntoudespoorweg.be
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Van vroeger tot nu
In deze rubriek gaan we terug in de �jd en bespreken we de historiek van elk van onze gebieden.

De Oude Spoorwegberm
In den beginne …
Op 16 april 1985 werd op ini�a�ef van de eerste Kon�chse
schepen voor leefmilieu Jef Van linden een
informa�evergadering georganiseerd. Daarop werd
aangekondigd dat de Kon�chse gemeenteraad op 17 december
1984 goedkeuring hech�e aan “de overeenkomst waarbij het
gebied aan “Belgische Natuur- en Vogelreservaten (B.N.V.R.) in
gebruik gegeven wordt zonder beding van prijs.” Het gebied
bleek over het deel van de vroegere spoorwegbedding 25a
tussen N1 en de grens met Duffel te gaan. Na een korte
voorstelling van de overeenkomst en het beheerplan stelde de
vergadering Wim Annaert en Patrick Maho aan als conservators.
Eerste beheerac�viteiten
Op 5 en 6 oktober 1985 was het prach�g weer toen een groep van een
vij�iental deelnemers (waaronder jullie reporter) tussen Mechelsesteenweg en
Wildemansstraat met een zeis in, op en over gras hakte, wilgen kapte en acacia
verwijderde. Deze pioniersac�viteiten kregen een vervolg op 26 en 27 oktober.
Het enthousiasme in de jonge ploeg lag bijzonder hoog: de ambi�e was om de
Oude Spoorwegberm qua natuurwaarde minstens naast het Amazonewoud te
plaatsen.
Of alles meteen van een leien dakje liep? Niet echt: het zou in het landelijke
Waarloos dik �en jaar duren voordat het gros van de inwoners “die groen
mannen van de diepe route” aanvaardden. Die eerste decade zagen nogal wat
mensen ons eerder als een soort poli�ek geïnspireerde bende die de
landbouwers van hun gronden ging verjagen. Dat kon voor ons de pret echter
niet verknallen, zeker niet omdat Wim er steeds voor zorgde dat na elke
beheerdag het vochtniveau van de vrijwilligers terug op en soms zelfs lichtjes
over peil kon komen.
Beheren met blote handen gaat traag, heel traag
Kon�ch ondersteunde het “Beheerteam Oude Spoorwegberm” (BOS) aanvankelijk vooral materieel. De eerste
jaren vertaalde die steun zich in uitlenen van bosmaaiers, ke�ngzagen, rakels, … van de technische dienst.
Binnen dit procedé durfde wel eens wat fout lopen, ondanks de volle en ac�eve steun van schepen Van linden.
Gelukkig veranderde dit helemaal met de komst van Frank Van den Bergh, de eerste Kon�chse
milieuambtenaar. Frank zorgde ervoor dat de ondersteuning voor het beheren van het gemeentelijk
natuurgebied in de toen nog jaarlijkse begro�ng werd opgenomen. De conservators kregen sindsdien elk
najaar de vraag of en welk materiaal ze nodig hadden.
Openstelling
Het natuurgebied openstellen voor het brede publiek was uiteraard een van onze primaire basisdoelstellingen.
Algauw bleek dat wij niet de enigen waren die dit idee huldigden. Met de regelmaat van een klok regende het
namelijk klachten van wandelaars die het niet waardeerden dat fietsen, bromfietsen, motoren en quads hen in
de brandnetels en bramen reden. Onze eerste ac�es in verband met toegankelijkheid bestonden er dan ook in
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om de toegang aan de meeste kruisende straten met een nauw wandelsas af te sluiten. De aanleg voor een
begaanbaar wandelpad moest daarvoor even wachten.
Regulier beheer
Na enig door Wim gecoördineerd en grotendeels ook door
hemzelf uitgevoerd denkwerk - Patrick had na korte �jd zijn
interesses naar andere zaken verplaatst - groeide binnen het
beheerteam een soort regelmaat in het beheer. In het voorjaar
kwamen merendeels inrich�ngs- en herstelwerken aan bod, na
15 juni en na 15 september stonden maaien en afvoeren op het
programma, terwijl we het najaar voor houtbeheer
reserveerden. Tussendoor organiseerden we geleide
wandelingen, s�ch�en we een VMPA-afdeling (Vereniging voor
Milieueduca�e Provincie Antwerpen) en de eigen afdeling
“Natuurreservaten Edegem-Kon�ch-Duffel.
Opnieuw twee conservators
In 1994 trok Wim zich drie jaar terug in New Haven (U.S.A.) voor een postdoctoraat. Wim zocht en vond een
tweede conservator. Niet onbelangrijke voorwaarde: eentje met een trekhaak aan zijn auto. Nadat het College
van Burgemeester en Schepenen hiervan akte had genomen, het Bestuur van Natuurreservaten vzw de
officiële aanstelling betekende, de figuur in kwes�e een
getuigschri� Natuurbeheerder behaalde en een basiscursus
ke�ngzagen volgde, voelde ondergetekende zich voldoende
geou�lleerd.
Groei
De meeste land- en waterkaarten beweren een weerspiegeling
te zijn van de realiteit. Na 35 jaar ervaring weten we dat deze
stelling echter totaal niet opgaat voor voormalige spoorwegen.
De kaarten die het beheerteam in 1985 kreeg leken eerlijk
gezegd een wensdroom uit een of ander verhaal. Tussen het
reguliere beheer door probeerden we dan ook de realiteit terug
naar die kaarten om te buigen. Vooral, maar zeker niet uitsluitend, de aangrenzende stukken waren soms
moeilijk te achterhalen.
Maar ondertussen groeide het natuurreservaat sprongsgewijs van de oorspronkelijke 11 ha naar ongeveer 20
ha. In 1999 kregen we de Duffelse delen van de spoorwegbedding 25a in beheer en in 2000 het Rumstse deel.
Na de erkenning als officieel natuurreservaat op 13 januari 2009 bezorgde de overeenkomst tussen het OCMW
van Mechelen en Natuurpunt vzw voor de verwerving van het Hakkeltje (bosje ten oosten van het
Hulstmansbos) en een deel van de Heilige Geestbossen (halfweg Oude Waarloossteenweg en Lage
Vosbergstraat). In 2011 kocht Natuurpunt de voormalige Regionale Waterzuiveringsinstalla�e van Alken Maes
aan. Samen met de provinciale dienst Integraal Waterbeheer werd de waterreten�e “de Cobra” aangelegd,
middenin het Hulstmansbos dat de Kon�chnaars en vele anderen er op 4 maart 2012 aanplan�en. In februari
2016 kwam daar nog Schapenhagen bij en in oktober 2019 Schapenhagen ‘2.0’ dat op termijn de
toegankelijkheid van het gebied vanaf de Duffelsesteenweg zal mogelijk maken.
Luc
Foto’s uit Lucs archief
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Beleid

Project ‘Herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei’ valt in de prijzen
De gemeente Duffel haalt met de hulp van Natuurpunt en Regionaal Landschap Rivierenland € 250.000 binnen
voor herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei.
Op 23 oktober 2020 werd een projectoproep lokale he�oomprojecten ‘Na�e Natuur’ in het kader van
gebiedsontwikkeling gelanceerd. Een lokaal he�oomproject 'Na�e Natuur' is een project dat leidt tot
bijkomende oppervlakte aan na�e natuur in bovenlokale gebiedsontwikkelingsprocessen, hetzij door
hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen, hetzij door inrich�ng, herstel, sanering en ontharding
van terreinen die nu geen ‘groene’ func�e hebben, waardoor infiltra�e wordt bevorderd en waterconservering
wordt ges�muleerd.
De projectoproepen passen in de Blue Deal van de Vlaamse Regering. Zij selecteerde uit de ingezonden
projecten op 18 december 2020 �en projecten die elk bovengenoemde subsidie krijgen voor uitvoering. Het
goede nieuws is dat ons ingediend project Herstel van het Springbos bij die �en is.
Het project werd grotendeels door mezelf geschreven, samen met Myrtle Verhaeven van ORIOM (Open ruimte
in en om Mechelen). Het moest allemaal snel gaan, want tussen de oproep en het indienen lagen amper 25
dagen. De gemeente diende op 20 november het project in bij het Departement Omgeving.
Doel van het project is het volledig herstel van de vroegere na�e natuur, zijnde het herstel van de vroegere
moeraszone zodat het resterende Springbos opnieuw func�oneert zoals begin jaren 90. Enerzijds wordt door
een herinrich�ng van de huidige site Rode Pen het vroegere overstromingsregime volledig hersteld, anderzijds
worden door inrich�ngswerken in het bestaande resterende moeras de sponsfunc�e en de kwelwerking
hersteld. De visclub krijgt van de gemeente een nieuwe plaats waar ze haar ac�viteiten kan verderze�en.
Meer over het project kan je vinden op onze website: h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/
beleid.html
Nog even meegeven dat met dit project opnieuw een ac�epunt uit ons Duffels verkiezingsmemorandum 20192024 wordt gerealiseerd.
Johan Asselberghs

Zicht op het Springbos
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Foto: Peter Geschier
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Ac�viteitenkalender

ud
ronavoorbeho
Data onder co
website
check op onze

zaterdag 30 januari

Digitale algemene
vergadering
Overzicht van de ac�viteiten,
bestuur en toekomstplannen
zondag 31 januari

Natuurwerkdag in Langbos
& Babbelse Plassen
(met Chiro Koka)

wilgen kno�en
van begin februari
tot eind maart

Paddenoverzetac�es rond
Senthout

zaterdag 6 februari

Natuurwerkdag in
Babbelbeekse Beemden

zaterdag 13 en
zondag 14 februari

Natuurwerkdag
Schapenhagen en Oude
Spoorwegberm

zondag 21 februari

Winterwandeling door de
Babbelbeekse Beemden
op zoek naar sneeuwklokjes
zaterdag 27 februari

Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei:
bosbeheer
zaterdag 13 maart
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Nachtleven: op zoek naar
uilen, zoogdieren en
amfibieën in de
Babbelbeekse Beemden

Start: 20 u., einde omstreeks 21. u.
Digitaal: na inschrijving krijg je de link om je aan te
melden.
Vooraf inschrijven via
www.natuurpuntoudespoorweg.be is vereist.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 10 u. aan de ingang van de scoutslokalen
Kokaz (tegenover Duffelshoek 81 Kon�ch)
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56
Afspraak: zonsondergang aan de resultatenborden
Senthout-Hoevelaan te Duffel
Einde omstreeks 20 à 23 u. (weera�ankelijk)
Wie inschrij� krijgt digitale nieuwsbrief over
paddentrek
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Afspraak: 9.30 u. aan de dwarsstraat van de
Bremstraat (t.h.v. nr 21) 600 m vanaf Senthout Duffel
rich�ng Lier. Einde omstreeks 16 u. Later toekomen en
eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
Afspraak: zaterdag en zondag 9.30 u. ingang
Schapenhagen aan Pauwhoevestraat te Kon�ch
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: 14 u. aan het kruispunt Senthout-Hoevelaan
te Duffel. Einde omstreeks 17 u.
Opgelet: Laarzen niet vergeten!
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
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. Later toekomen en eerder
vertrekken kan al�jd.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76
Afspraak: 20 u. aan de hoek Hoevelaan/Senthout te
Duffel. Einde omstreeks 23 u.
Gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 en Dirk
Costrop 0476/66 08 28
Contact: Els Lauwers 0473/34 53 40

ud
ronavoorbeho
Data onder co
website
check op onze
woensdag 17 maart

Cursus watervogels,
1e theorieles
woensdag 24 maart

Cursus watervogels,
2e theorieles

zaterdag 27 maart

Voorbereiding voor Run
for Nature
zondag 28 maart

Cursus watervogels,
prak�jkles

zaterdag 3 april

zondag 11 april

zaterdag 17 en
zondag 18 april

Afspraak: 19.00 u. in de re�er van Basisschool 't Kofschip,
Kwakkelenberg 51 Duffel. Einde omstreeks 22.00 u.
Lesgever: Johan Giglot
Voorinschrijving verplicht, zie pagina 28
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12
Zie hierboven
Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 9.00 u. Loca�e nog te bepalen
Einde omstreeks 12.30 u.
Gids: Johan Giglot
Voorinschrijving verplicht , zie pagina 28
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

allerlei werkjes, leuke
ac�viteiten voor de kinderen

Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel. Einde omstreeks 13 u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 - voor de
kinderac�viteit: Els Lauwers 0473/34 53 40 (zie pag. 25)

Lentewandeling
De Brede Zeyp

Afspraak: 14 u. aan het Fort van Koningshooikt,
Donderheide Koningshooikt. Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

Familiale natuurwerkdag
Mosterdpot

Coronaproof Run for
Nature
ontdek al lopend de
natuurgebieden van Duffel
(i.s.m. Running Store, waterlink en de gemeente Duffel)

zaterdag 24 april

Mosterdpot
Erfgoeddag:
verhalenwandeling
zaterdag 1 mei

Ac�viteitenkalender

Mosterdpot
Meiklokjeswandeling

dinsdag 4 mei

Babbelbeekse Beemden
Inventarisa�e van de flora

Vertrekken kan enkel na reserva�e zodat een op�maal
coronaveilige spreiding wordt gegarandeerd.
Einde omstreeks 16 u.
Meer info op pagina 28
Afspraak: 21 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel. Einde omstreeks 23 u.
Elke 15 minuten vertrekt er een wandeling vanaf het
Mosterdpotje met onderweg allerlei leuke verhalen. Een
zaklamp kan nu�g zijn.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 14 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel. Einde omstreeks 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Afspraak: 19.30 u. t.h.v. Bremstraat 24 Lier (kom best
met de fiets, de auto kan je daar vrijwel nergens kwijt).
Einde bij het invallen van de avond.
Een plantengids en loep zijn nu�g om mee te nemen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86
17
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Studie

Dier in de kijker: de roodbors�apuit
Voor niet vogelkijkers is de roodbors�apuit (saxicola torquata) wellicht een grote onbekende. Dit kleine
zangvogeltje van pakweg 13 cm is niet echt zeldzaam, maar het komt zeker ook niet algemeen voor.
Toch kan je deze prachtvogel in onze regio bewonderen: in 2019 en 2020 hee� een paartje in de Babbelbeekse
beemden een broedpoging gewaagd. Dit bewijst eens te meer de waarde van een natuurgebied, zelfs al is dit
slechts een ‘voorschoot’ groot.
Hierbij een beeld van de aanwezigheid gedurende 2020
in onze regio (bron: h�ps://waarnemingen.be).
Zijn gelie�oosd biotoop is een open landschap, met
wat struikjes, of braakliggend terrein. Maar ook in
duinen, heide- en bergach�g landschap kan je hem
vinden. Typisch gebieden die niet interessant zijn voor
landbouw dus, maar wel voldoende open met struikjes
om dekking te bieden. Hagen met meidoorn zijn
plaatsen waar de tapuit graag op de uitkijk zit, net als
weidepaaltjes of prikkeldraad.
De naam roodbors�apuit laat vermoeden dat hij een
rode borst hee�, maar eigenlijk is oranjebruin een betere omschrijving. Geef echter toe:
bruinoranjebors�apuit bekt niet echt lekker... De vrouwtjes zijn iets minder bruinrood gekleurd, en hebben
een bruine of eerder bruinbeige rug. Kop, keel en rug van het mannetje zijn daarentegen mooi zwart met een
zeer opvallende wi�e vlek aan de zijkant van de hals.
Voor 1850 zijn er amper vermeldingen in de Nederlandse natuurpublica�es, dit wijst erop dat de voorbije
eeuwen dit vogeltje in de lage landen niet veel voorkwam. De vogel was slechts lokaal bekend, met wel enkele
leuke volksnamen: Kleine stag of stompstaartje (Haarlem, ~1856) of zwartkeeltje (Friesland), dit is iden�ek aan
de Duitse naam Schwarzkehlchen. Het La�jnse geslacht saxicola en de Engelse naam stonechat, verwijzen er
dan weer naar dat het een voorkeur voor steen- of
rotsach�g gebied hee�. Deze biotoop klopt natuurlijk
niet voor onze regio. De La�jnse soortnaam torquata =
met een wi�e halsband om, verwijst dan weer naar de
wi�e zijhalsvlek.
Als je in hun territorium komt, begint het mannetje vaak
te alarmeren, dit is de gemakkelijkste manier om hem te
spo�en. Hun luid trak of trak-trak, als steentjes tegen
elkaar, of wiet en wiet-trak-trak trekt echt wel de
aandacht.
Roodbors�apuit

Foto: Luc De Naegel

Wanneer je dus nog eens gaat wandelen in de Babbelbeekse beemden: goed rondkijken en luisteren naar het
geluid van ketsende steentjes. Een klein aantal roodbors�apuiten overwintert in Vlaanderen, zeker bij zachte
winters, dus je weet maar nooit… En vergeet dan niet je waarneming in te geven in waarnemingen.be.
Dirk
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Afdelingsdag januari 2021

Digitale afdelingsdag
Door het coronavirus zal de jaarlijkse afdelingsvergadering er noodgedwongen anders uitzien. Geen
wandeling waarbij we kunnen bijpraten, geen recep�e, geen lekkere hapjes van de bosbiekes.
Maar er is heel wat informa�e die we met jullie willen delen, waarbij we uiteraard ook openstaan voor jullie
vragen en sugges�es.
Daarom zullen we op zaterdag 30 januari vanaf 20 u. een digitale
afdelingsvergadering houden. Hiervoor dien je op voorhand in te
schrijven: we sturen je dan de link door voor deelname.
Inschrijven doe je via het formulier op onze website.
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-digitaleafdelingsdag.html

Wat staat er op het programma:
- verkiezing van de bestuursleden;
- hopelijk mogen we nieuwe bestuursleden verwelkomen? Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail aan
dirk.costrop@telenet.be. We hebben onder meer nood aan een extra conservator voor de Oude
Spoorwegberm, maar deelnemen als bestuurslid zonder func�e kan ook;
- aanduiding van de stemgerech�gden voor de algemene vergadering van Natuurpunt;
- financieel verslag;
- overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van vorig jaar;
- evolu�e van het ledenaantal;
- Bespreken van de ac�viteiten en verwezenlijkingen van het
afgelopen jaar:
Babbelbeekse beemden:
- twee perceeltjes verworven + bosaanplant
- resultaat van een betwis�ng tot bij de Raad van State is posi�ef
voor de open ruimte van de Babbelbeekse beemden
- informa�e over het project Grote Boshoek
- meer dan 120 vogelsoorten waargenomen
Edegemse beekvallei:
-hee� het aangeplante bos de droogte overleefd?
-vervuild water stroomde in het reten�egebied
-nieuw beheerteam is enthousiast gestart
Goorbosbeekvallei:
- perceel van 1,3 ha verworven in de Varestraat voor bebossing
- extra waterreten�e langs de Goorbosbeek
Oude Spoorwegberm:
- regularisa�e van een stukje spoorwegberm aan de Hoge Vosberg
... en nog veel meer!
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Afdelingsdag januari 2021 / Info

Eén punt van de agenda willen we jullie nu al verklappen: dat van de ledenevolu�e!
Door de coronamaatregelen werden de mensen in
2020 gedwongen dichterbij huis te gaan zoeken naar
ontspanning voor lichaam en geest. Zo kregen onze
natuurgebieden een heel pak meer en vaker bezoek.
Dat hee� velen ertoe aangezet lid te worden van onze
mooie vereniging.
Jullie afdeling Oude Spoorweg noteerde een toename
van net geen 14%: een nooit geziene evolu�e!
We zijn dan ook bijzonder trots op dit mooie cijfer, het
zet ons er toe aan ons nog meer in te ze�en voor goed
onderhouden, toegankelijke lokale natuur.
We hopen dat we zullen mogen rekenen op jullie hulp
om dit te verwezenlijken!

Expedi�e Natuurpunt 2021
Vorig jaar kon deze sympathieke ac�viteit niet plaatsvinden omwille van de coronaperikelen. Ook voor dit
jaar hangt nog een donkere wolk boven ons hoofd, maar toch is de organisa�e weer gestart! Drie ploegen
hebben zich alvast ingeschreven om op 26 & 27 Juni 2021 door de Vlaamse natuur te gaan wandelen, fietsen
of kanoën voor onze lokale gebieden. Maak kennis met onze drie teams, hun favoriete natuurgebied en de
link waarmee je hen kan sponsoren:
De Stone Chats

Babbelbeekse Beemden

h�ps://expedi�e.natuurpunt.be/project/29350

Team 3

Schapenhagen

h�ps://expedi�e.natuurpunt.be/project/29411

The Hurricanoes

De Mosterdpot

h�ps://expedi�e.natuurpunt.be/project/29186
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Beheer

Beheer aan het reten�ebekken Goorbosbeek
Zaterdagvoormiddag 7 november kwam een ploegje
vrijwilligers samen om de vij�aarlijkse snoei van de wilgen aan
de grote poel van het reten�ebekken Goorbosbeek uit te
voeren.
Dit spaarbekken aangelegd door de provincie na de grote
overstromingen van 1998, kwam in maart 2003 in beheer bij
Natuurpunt Oude Spoorweg. We organiseren er graasbeheer
met runderen vanaf de lente tot einde september.
We plan�en enkele wilgen aan de grote poel maar de laatste
jaren waren ze niet meer in goede gezondheid en sommigen
s�erven af. Tijdens onze knotbeurt in november gebruikten we de beste poten om ter plaatse nieuwe
knotbomen te planten. Meteen plaatsten we nieuwe weidepalen rondom de nieuwe aanplant waar we later
nog prikkeldraad zullen aan beves�gen.
Het was leuk werken in de herfstzon en toen het knotwerk
klaar was hebben we met zijn allen nog de blokken uit het
bufferbekken verwijderd die bij de laatste hoge waterstand
waren gaan ronddrijven.
Het deed ons veel plezier dat Steven die dag kwam helpen
samen met zijn hard meewerkende dochters Kaat en Lieselot.
De andere teamleden waren Jos en zoon Wim, Dirk en
ondergetekende.
Ludo

Fietsenstalling in de Mosterdpot
Gezien het overweldigend aantal wandelaars dat naar onze
gebieden afzakt om te genieten van de natuur is het in de
Mosterdpot �jdens de weekends soms veel te druk. Vooral
ouders met kinderen zakken al in de vroege ochtend af naar
het gebied en vooral naar het speelbos.
Opvallend veel bezoekers komen met de fiets en ze�en die
dan lukraak op plaatsen waar onze infoaffiches hangen. Rond
de slagboom aan de ingang van de Mosterdpot telde ik al eens
Foto’s: Ludo Bakkovens
ach�en fietsen waarvan enkele met aanhangende
kinderwagen.
We zijn gestart met de plaatsing van drie construc�es waar fietsen kunnen aan worden vastgemaakt achter
onze materiaalschuur vlakbij het koetshuis (ingang via Zandstraat).
We zullen er nog plaatsen aan de ingang vlakbij de spoorwegbrug en vragen toela�ng aan de Vlaamse
Waterweg om een fietsenparking te mogen maken aan het pompsta�on van de Goorbosbeek nabij de Netedijk
(ingang van de trage weg langsheen spaarbekken 4 van water-link).
Hiermee komen we al gedeeltelijk tegemoet aan de vele vragen die we ontvingen. We maken ook nog werk van
een goede bewegwijzering.
Ludo
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Beleid / Afdelingswerking

1,3 ha bosuitbreiding in Duffel in 2021
Natuurpunt engageerde zich voor minstens 750 ha extra bos in Vlaanderen tegen 2024. In 2021 komt een
allereerste echte bosuitbreiding op het grondgebied van Duffel er nu aan. Onze afdeling kocht op 16
december 2020 een perceel aan in de Varestraat in Duffel met de bedoeling een nieuw bos aan te planten.
Het gekochte perceel, tot voor kort een maïsveld, ligt in vogelvlucht op 200 meter van het bestaande
natuurgebied Goorbosbeekvallei. Door de aanplant zal het bestaande aangrenzende bos tussen Varestraat
en Schaaruit een derde groter worden. Zoals al�jd planten we
enkel inheemse boomsoorten aan, grotendeels eik gemengd
met beuk, haagbeuk en linde. Aan de rand van het bos planten
we inheemse struiken zodat een mooie boszoom ontstaat. We
hopen het gebied in het najaar van 2021 aan te planten met
een planthappening (tenzij corona weer roet in het eten gooit).
Het bos werd aangekocht met een belangrijke financiële steun
van de gemeente Duffel. Met de gemeente werd een
samenwerkingsovereenkomst getekend, onder meer over de
toegankelijkheid voor wandelaars.
In ons volgend �jdschri� hopen we meer duidelijkheid te geven over het project, maar dat het zal worden
bebost is al zeker: de bebossing is immers al vergund.
Het nieuwe bos zal deel uitmaken van het natuurgebied Goorbosbeekvallei. Door de uitbreiding met 1,3
ha s�jgt de beheerde oppervlakte in dit deelgebied nu naar ruim 6 ha.
Wie de aankoop van het toekoms�ge nieuwe bos wil steunen mag dit doen met een gi� op ons
reservatenfonds.
Johan Asselberghs

Natuurpunt Oude Spoorweg schenkt zorginstelling PVT Schorshaegen een gra�s
voederplek dankzij Vivara
Mensen kijken in deze �jd van sociale afstand meer om zich heen. De natuur - ook in de eigen achtertuin valt weer meer op en gee� plezier en ontspanning. Voor ons zijn het drukke �jden, maar we beseffen maar
al te goed dat veel sectoren momenteel enorm hard worden geraakt. We willen iets terugdoen voor de
maatschappij, waarbij we ook onze missie – het helpen en beschermen van de natuur – niet uit het oog
verliezen. Zo is het idee ontstaan om onze buren van Schorshaegen dit najaar een hart onder de riem te
steken en ze een stukje natuurbeleving aan huis te bieden.
Er is een complete vogelvoederplek geplaatst, voorzien van een
voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes, voer en een nestkast.
Het is een prach�g seizoen om de vogels van dichtbij te
aanschouwen, ze zijn veelvuldig te bewonderen in de tuin en zijn
druk in de weer om iets lekkers te bemach�gen waardoor ze
bestand zijn tegen de weersinvloeden van het seizoen.
Foto’s: Peter Geschier

We hopen dat zowel bewoners als personeel daardoor af en toe
hun zorgen een momentje kunnen opzijze�en om te genieten van al het leven om het huis.
Dirk
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Jeugdkatern
Wat kwaakt er daar?

In het begin van de lente, wanneer de padden, kikkers en
salamanders na hun winterslaap wakker worden, willen ze
maar een ding: paren. Eén groot probleem, wanneer ze op
pad gaan naar hun voortplan�ngspoel (de poel waarin ze
paren), moeten de dieren straten oversteken en er bestaan
geen zebrapaden voor padden! Daardoor worden er elk
jaar padden, kikkers en salamanders door auto’s
doodgereden!
Dat is niet goed voor de amfibieën. Daarom helpen
vrijwilligers elk jaar de beestjes om de straat over te steken.
Ze
gaan ‘s avonds op stap, meestal bij nat weer, wanneer het
niet te koud is en er geen wind is. Ze durven ook al eens op
pad gaan wanneer niet aan al die voorwaarden voldaan is,
maar wanneer dat wel het geval is kan je zeker komen
helpen aan Senthout in Duffel.
Wat heb je er voor nodig? Een fluohesje, een zaklamp en
een emmer. Alle beestjes worden verzameld en geteld aan
het natuurgebied Babbelbeekse Beemden en nadien weer
vrijgelaten.
Als je je aanmeldt op de Hylakrant, weet je elke dag of het
de moeite is om te komen helpen.

Foto’s: Eef Hellemans

Hopelijk tot binnenkort aan Senthout?!
Floor

Kruiswoordraadsel: rep�elen en amfibieën
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Jeugdkatern

Vogels van wol
Als het slecht weer is in de lente moet je niet de hele �jd gamen
of tv kijken: knutselen is ook fijn. We leggen je hieronder stap
voor stap uit hoe je vogeltjes van wol maakt. Veel plezier!

Wat heb je nodig?
• 3 verschillende kleuren wol
• Stukje bruin vilt, papier kan ook
• 2 zwarte kralen
• Scherpe schaar
• Lijm
• Stukjes karton van 9 en 12 cen�meter
• Prop wc-papier

Hoe doe je het?
Je wikkelt 8 keer wol van één kleur om
elk kartonnetje. Je knipt van alle drie de
wol langs een kant door en legt dan een
van de korte strengen dwars over de
lange streng. Die lange vouw je over de
korte en bind ze vast met een stukje
wol. Je vouwt nu de korte streng over de
lange en bindt ze ook vast. Je knoopt nu
de derde kleur en legt het dwars over de
twee met daar bovenop het propje
papier.
Bind nu alles mooi samen en knip eventueel de eindjes wat bij. Ten slo�e plak je de oogjes en het bekje en je
vogeltje is klaar!

Kinderac�viteit : beleef een avontuur in de Mosterdpot
Kom op zaterdag 3 april naar het Mosterdpotje en ga samen met ons op
avontuur: we staan klaar om je volledig onder te dompelen in de bruisende
ontkiemende natuur van de lente.
We gaan op zoek naar waterdiertjes, kriebelbeestjes, voorjaarsbloemen en nog
zo veel meer. Bij minder mooi weer zi�en we lekker droog en maken we een
knutselwerkje van natuurlijke materialen.
We spreken af aan het Mosterdpotje om 9.30 u. en ronden af uiterlijk om 13 u.
Je ouders zijn welkom om zich �jdens jouw avontuur aan te sluiten bij de
natuurwerkdag in het natuurgebied.
Deze ac�viteit is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Deelname is volledig gra�s,
maar inschrijven is verplicht via mail aan lauwers.els@telenet.be

Bijdragen van Floor
Asselberghs, Els
Lauwers en Kristel
Fierens.
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Studie

30 jaar paddenoverzet in Duffel
2021 is een dubbel jubileumjaar: Natuurpunt bestaat 20 jaar en er is 30 jaar aan paddenoverzet gedaan in
Duffel. In het voorjaar van 1991 fietste ik op een regenach�ge avond in maart door de Veldstraat en trof er een
slagveld aan doodgereden padden aan. Ik haalde thuis een emmertje en begon te rapen, nauwelijks wetend
wat er aan de hand was. Via de quiz ‘Leven en laten leven’, een programma op de toenmalige BRT belandde ik
bij Rana (de studiegroep van de Wielewaal), nu Hylawerkgroep. Die vertelde me dat het om de voorjaarstrek
van padden ging en dat ik moest le�en in welke rich�ng die beestjes liepen, zodat ik ze aan de juiste kant van
de straat kon overze�en. En zo geschiedde: met een paar vrienden ging ik padden rapen in de Veldstraat en in
Segershoef, de cijfertjes werden netjes genoteerd en zo kregen we onze eerste sta�s�eken.
De paddentrek daar ging helaas sterk achteruit: in de jaren negen�g werd het een woonwijk met steeds
drukker verkeer. We hadden de paddenraapmicrobe echter te pakken en vanaf 1996 rich�en we onze pijlen op
ac�eplaats Senthout. Hier rendeerde de ac�e wel en gingen we na enkele jaren over de 1.000 dieren. Het
aantal dieren bleef s�jgen en in 2006 werd het record geves�gd van 2.599 dieren.
De daaropvolgende jaren bleef het cijfer redelijk stabiel maar toen kwam 2010. In januari en ook een stuk in
februari was de winter zacht en kwam de paddentrek vroeg op gang. Helaas kwamen we toen in een echte
koudegolf terecht. Het gebied vroor in een mum van �jd dicht. In maart was er amper paddentrek tot er rond
10 april even een late piek kwam. De gevolgen van die winter zouden we de volgende jaren in onze cijfers zien.
Daarenboven werden in het kurkdroge voorjaar 2011 nieuwe aardgasleidingen aangelegd in Senthout
waarvoor moest worden bemaald en de poelen van de Babbelbeekse Beemden al begin mei droog vielen. De
gevolgen waren catastrofaal. In de periode van 2012 tot 2015 waren de overzetaantallen drama�sch met een
absolute dip in 2014: amper 214 dieren. Gelukkig herstelde de situa�e zich en sinds 2018 schommelen de
cijfers weer rond de 2000 dieren.
Ook in de paddentrekcijfers van 30 jaar zien we de
effecten van de klimaatverstoring. De trek start vroeger
(vorig jaar 65 dieren op 31 januari!) en duurt langer. Net
toen we dachten dat we alles hadden gezien dook het
coronavirus op. Problemen voor de organisa�e maar
ook een onverwacht voordeel: �jdens de eerste
lockdown kon ik de knorrende bruine kikkers in de
Babbelbeekse Beemden echt horen, zo s�l was het.
Wat brengt 2021? Padden rapen kan gespreid gebeuren
in de bubbel, het tellen zal met beurtrol moeten
gebeuren, want samenscholingen rond de emmertjes
zit er niet in deze keer.

Uitze�en van de padden

Foto: Peter Geschier

Onze amfibieën rekenen na 30 jaar nog al�jd op jullie hulp: waar we niet ingrijpen vinden elk jaar tal van die
nu�ge dieren een gewisse verkeersdood.
De resultaten van 30 jaar paddenoverzet kan je zien via deze link: h�ps://www.hylawerkgroep.be/
paddenoverzet/ac�es/duffel/Senthout (1994/1996-2020)
Wie wil meedoen kan zich best abonneren op de Hylakrant, in te schrijven via onze website
www.natuurpuntoudespoorweg.be of stuur een mailtje naar asselberghsjohan@gmail.com. Abonnees van wie
het mailadres niet wijzigde krijgen die Hylakrant binnenkort gewoon in hun mailbox.
Johan Asselberghs
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Gebied ten oosten van de Missestraat tot de grens met Lier blij� open ruimte

Met een arrest van de Raad van State is op 15 december 2020 een einde gekomen aan een jarenlange
juridische strijd. Het beroep tegen het RUP Duffel West werd verworpen.
We keren even terug in de �jd om de inzet te kaderen. Op 6 april 2018 diende een serrist een beroepsschri� in
tegen het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Duffel West dat door de gemeenteraad was bekrach�gd op 11
december 2017. Met dit RUP werden onder meer onze natuurgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude
Spoorwegberm planologisch als natuurgebied beves�gd, maar ook open-ruimtegebieden (her)bestemd als
natuurverwevingsgebied, landschappelijk waardevol, open agrarisch gebied en agrarisch gebied. Deze laatste
bestemming bepaalt de plaatsen waar het lokaal serregebied zich verder kan ontwikkelen.
De serrist die het beroepsschri� indiende hee�
een bedrijf ten westen van de Missestraat in de
Roetestraat. Dit bedrijf ligt volgens het RUP in
agrarisch gebied (ar�kel 1.1). Hier stelt er zich
geen probleem voor hem. De serrist hee� echter
ook sinds 2013 een akker in eigendom ten oosten
van de Missestraat. Na het einde van het
openbaar onderzoek over het ontwerp RUP
diende hij nog snel een (nieuwe)
omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw
en exploita�e van een 9 ha grote serre met
bijhorende gebouwen op zijn akker. Deze klasse 1
vergunningsaanvraag werd op 18 februari 2018
logischerwijs geweigerd door de deputa�e. In de
weigering werd onder meer verwezen naar de
nieuwe bestemming landschappelijk waardevol
agrarisch gebied van het goedgekeurde RUP. De
serrist besloot daarom op 6 april 2018 bij de Raad
van State beroep in te dienen tegen het RUP Open Ruimte in de hoop dat het zou worden vernie�gd, het
gewestplan terug van kracht zou worden en hij alsnog een omgevingsvergunning voor zijn serre zou krijgen.
Het arrest van 15 december 2020 verwierp alle argumenta�e in het beroep van de serrist. Het RUP blij� dus
bestaan, de nieuwe planologische bestemmingen in heel Duffel West blijven dus behouden.
We zijn erg verheugd, want bij vernie�ging van dit RUP zou niet alleen de open ruimte bedreigd blijven, maar
zou ook verdere uitbouw van onze projectgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm erns�g
gehypothekeerd zijn.
Een dankwoord aan wijlen Mieke Lemmens die de buren wist te verenigen in een ac�ecomité om samen met
Natuurpunt te strijden tegen de komst van de serre en aan Pieter Perdieus die een advocaat aanstelde en
namens het ac�ecomité als tussenkomende par�j optrad.

Johan Asselberghs
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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 geïnteresseerden.
De cursus die werd opgemaakt door Natuurpunt CVN (Koen Leysen) zal worden gegeven
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. Loca�e: re�er van Basisschool 't Kofschip, Kwakkelenberg 51 Duffel

Futen

Foto: Hannes Giglot

De prak�jkwandeling in eigen regio zal plaatsvinden op zondag 28 maart 2021 van 9.00 tot 12.30 u. (de dag van het zomeruur,
dus vroeg uit de veren!).
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

Coronaproof Run for Nature 17-18 april 2021
De meeste loopwedstrijden kunnen voorlopig niet plaatsvinden of worden uitgesteld naar het najaar. Daarom
zijn we bijzonder blij dat we met toela�ng van de gemeente Duffel en mits de nodige voorzorgsmaatregelen in
het voorjaar een aangepaste coronaveilige versie van de Run for Nature kunnen aanbieden.
De belangrijkste elementen van de Run for Nature blijven onveranderd. De Run for Nature blij� een recrea�ef
loopevenement door onze natuurgebieden, met een korter (ongeveer 6 km) en een langer (ongeveer 10 km)
traject die zowel geschikt zijn voor de beginnende jogger als voor de getrainde
atleet. Er is geen �jdsopname, iedereen loopt op eigen tempo.
Om de Run for Nature coronaveilig maken, hebben we wel een aantal
veranderingen doorgevoerd. Je start op een �jds�p dat je bij voorinschrijving
kiest. Op die manier beperken we het aantal lopers tot 10 per 10 minuten,
gespreid over het weekend van 17 en 18 april. Je kan dus nog steeds in een klein
groepje inschrijven en lopen, als de coronamaatregelen dat toelaten.
Ter plaatse inschrijven zal niet mogelijk zijn. Zo vermijden we dat er te veel
mensen gelijk�jdig aan start en aankomst aanwezig zijn. Daarom vragen we ook
om dit jaar geen supporters mee te brengen naar de start.
De start- en aankomstplaats verhuizen naar de Mosterdpot in Duffel. Daar
kunnen we een mooi parcours aanbieden, met veel natuur en weinig tot geen
verkeer. We lopen o.a. langs een bufferbekken van water-link, dat meestal niet
toegankelijk is.
De deelnameprijs blij� € 10 en kinderen tot 12 jaar mogen gra�s meelopen. Zij
hoeven zich niet in te schrijven. Indien de Run for Nature toch niet kan
plaatsvinden, krijgt iedereen zijn inschrijvingsgeld terug.
Er komt ook een nieuwe website: run4nature.be. Daarop zal je alle prak�sche informa�e vinden. Je zal er
kunnen inschrijven, je �jdslot reserveren en online betalen. Je kan ons ook volgen op Facebook run4nature.
Met specifieke vragen kan je terecht op runfornaturenatuurpunt@gmail.com.
Koen
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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
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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
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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 (6,5 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

Winterbeelden in onze gebieden

Fotoclub

Edegemsebeekvallei

Babbelse plassen
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Oude Spoorwegberm

Fotoclub

Winterbeelden in onze gebieden

Mosterdpot

Goorbosbeekvallei

Babbelbeekse beemden

