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Info

Hulp is al�jd welkom!
We zijn al�jd op zoek naar extra helpende handen onder het mo�o ‘veel 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 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 zijn: meewerken
aan afdelings�jdschri� (redac�e, teksten, foto’s, ronddragen), opbouw/a�raak van tenten bij
markten of andere gelegenheden, lid worden van de Bosbiekes, onderhoud van het Mosterdpotje,...
Voor het Mosterdpotje hebben we ook hulp nodig voor volgende opknapwerken:
- Beze�en van muren
- Beze�en van schouwen (voor houtkachels)
- Herstellen van luiken (houtwerk)
- Schilderen van luiken
Wil je bij deze taken helpen, neem dan contact op met Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 of
ludo.bakkovens@telenet.be

Belangrijke afdelingsdata in 2021 (meer info op pagina’s 16 en 17)
27/08

Nacht van de Vleermuis

29/08

Promostand Boerenmarkt Waarloos

04/09

Familiale natuurwerkdag in de Mosterdpot

10/10

Open Ruimte Zuidrand

24/10

Herfstwandeling in de Goorbosbeekvallei
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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, Johan Asselberghs, Johan Giglot, leerlingen en leerkrachten
van SNOR Duffel, Luc Swaegers, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Raf Beyers.
Foto’s/tekeningen: Dirk Costrop, Johan Asselberghs, Koen Van Vooren, Lien Buelens, Luc De Naegel, Ludo
Bakkovens, Lutgarde Van Driessche, Peter Geschier, Piet Wostyn via Pixabay, Veerle De Boey, Ylvers via Pixabay.
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Jan Wijgerde, Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul
Ca�eeuw, Sofie Geschier.

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

Dit �jdschri� werd gedrukt op cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: ploeg de Stone Chats op weg �jdens Expedi�e Natuurpunt
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foto: Peter Geschier

Voorwoord

Beste Natuurpunters
“Een leven op onze planeet” is het boek van de
94-jarige David A�enborough, de welbekende
stem bij BBC-natuurdocumentaires. Het boek is
een krach�ge getuigenis over de invloed van de
mens op de natuur. Tegelijk gee� het ook een
hoopvolle boodschap voor toekoms�ge
genera�es. Volgens A�enborough hee� de
natuur al�jd voor ons gezorgd en is het nu de
hoogste �jd dat wij met z’n allen voor de natuur
gaan zorgen. Een van de grootste tragedies speelt
zich nauwelijks merkbaar af: het verlies aan wilde
natuur.

die onze natuur langzaam vergi�igt en soorten
wegconcurreert. Helaas is er ook een minderheid
die vindt dat natuurgebieden de perfecte
stortplaats, de ideale hondenlosloopweide of
mountainbikezone zijn.

Natuurbescherming beperkt zich te veel tot het
vrijwaren van eilandjes. Als we voor de natuur
willen zorgen zoals A�enborough het bedoelt,
zullen we ook buiten de natuurgebieden een
tandje moeten bijsteken. Een levendige landbouw
in een levend land en verwildering van onze eigen
tuinen zijn maar twee voorbeelden. Gelukkig
Ik bese�e bij het lezen van dit boek dat ook ik, al worden er allian�es gesmeed om hierrond samen
ben ik nog lang geen 94, zo’n boek zou kunnen
te gaan werken. Op 28 mei engageerden
schrijven. Ik heb in mijn leven op deze planeet
projectpartners zich �jdens een buurthappening
hetzelfde meegemaakt. Toen ik nog klein was ving om de Babbelbeekse Beemden te herinrichten. In
ik bij de vleet vlinders in velerlei soorten in de
het najaar starten zonder ongelukken de
bloementuin van de moe en de va. Waar zijn al
herinrich�ngswerken van Schapenhagen 2.0. Ook
die vlinders naartoe? Ik heb in Duffel een van de
rond de Goorbosbeekvallei is een projectgroep
mooiste moerassen zien verdwijnen waar elk
opgericht. Er zijn subsidies gevonden om het
voorjaar duizenden bruine kikkers samen
moeras dat 25 jaar geleden verdween te
kwamen. Van die kikkers zijn er nog maar een
herstellen zodat de bruine kikkerpopula�e van
handvol over. Ik heb ook veel bloemrijke
weleer hopelijk terugkomt.
hooilanden zien omploegen en bemesten en
Volgens A�enborough hebben we nog één kans
veranderen in saaie grasvlaktes of akkers. Samen
om voor onszelf een perfecte thuis te maken en
met de bloemen verdwenen ook de sprinkhanen,
deze fantas�sche planeet die we met zijn allen
kevers en spinnen die erin zaten. Zo kan ik nog
hebben geërfd te herstellen. De wil om dit te
�entallen voorbeelden geven. Het toont aan dat
doen en voldoende dadendrang: dat hebben we
dit alles langzaam gebeurt en geleidelijk uit het
nodig. De recepten liggen klaar en kunnen
geheugen verdwijnt.
worden samengevat als “meer verwilderen”. Ben
Langs de andere kant was er nooit eerder meer
jij er klaar voor om die uitdaging aan te gaan?
beschermde natuur dan nu. Wie had twin�g jaar
Geniet van de zomervakan�e en hopelijk tot op
geleden durven voorspellen dat we in onze regio
één of andere ac�viteit.
onder de Natuurpuntvlag 70 ha natuur zouden
beschermen? Hiermee hebben we de tragedie
van verlies aan wilde natuur nog lang niet kunnen
Johan Asselberghs
stopze�en, maar we geven wel overlevingskansen
aan soorten die elders allang zijn verdwenen.
De natuur lijdt sterk onder rechtstreekse
vernie�ging en de klimaatverstoring hakt er ook
stevig op in. Teveel s�kstof is nog zo’n boosdoener
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Schoolbezoek in de Mosterdpot
Op 28 en 30 april ontvingen we diverse klassen van het vierde jaar van het Sint-Norbertusins�tuut (SNOR) van Duffel in
de Mosterdpot. In het kader van de lessen biologie maakten ze een schooluitstap naar ons natuurgebied voor
biotoopstudie en wateronderzoek.
Hieronder de reac�es van enkele leerlingen en de leerkrachten.

Na een wandeling vanaf de school kwamen we aan bij een prach�g stuk natuur: de Mosterdpot. Een beetje
verder stond een huis waar ik al vaak ben voorbijgewandeld, niet wetende dat dit van Natuurpunt was. We
gingen in een halve cirkel staan rond de begeleiders, eventjes luisteren en begonnen dan aan onze tocht.
Door een deel van het bos en een koeienweide kwamen we aan bij de vogelkijkhut. Van daar af was het
papiertjes rapen. Op de weide begonnen we met het meten van de bodemtemperatuur, lich�nval, … . Hier
zat onze zak met afval al goed vol. Dan begon onze zoektocht naar de speciale soort koeien. Uiteindelijk
vonden we ze bij het huis van Natuurpunt, prach�ge zwarte dieren. Daar kregen we een kort maar krach�g
lesje geschiedenis. Toen gingen we verder naar het moeras. Onderweg vertelden de gidsen enkele anekdotes
over de nieuwe schapenweide bijvoorbeeld. Eens aangekomen bij het moeras pakten we onze
mee�oestellen terug uit. Nadien leerden we enkele feitjes over het bos zoals bv. de Amerikaanse eik die
wordt geringd. Nog even het paadje ten einde lopen en we waren terug bij het huisje waar we een appel
aangeboden kregen. Met een grote zak vol afval vertrokken we terug rich�ng school, een beetje vermoeid
maar wel enthousiast.
Dennis Van den Keybus
Ik kende de Mosterdpot al want ik kom daar regelma�g
wandelen met mijn gezin of lopen met een vriendin.
Maar ik heb nog nooit op deze manier naar het
natuurgebied gekeken. Ik vond het heel interessant om
er meer over te leren kennen.
Ik wist al dat Natuurpunt veel deed om de gebieden in
orde te houden, maar ze doen nog meer dan ik had
gedacht.
Biotoopstudie en wateronderzoek

Foto: Lien Buelens

Janne Vanhauwere

Het was heel plezierig om te zien dat Natuurpunt zich bezighoudt met het beheren van stukken natuur als
deze! Ik ben blij dat de school deze uitstap organiseerde, want het natuurdomein was voor mij onbekend. Ik
kom zeker nog eens terug om te wandelen, de diertjes te bekijken en vooral van dit beschermde stukje
natuur te genieten!
Cléo Andries
Toen ik hoorde dat we op uitstap naar de Mosterdpot gingen wist ik niet zo goed waar dat was. Toen we
aankwamen wist ik wel waar we waren maar ik was nog nooit in het bos geweest.
Het viel mij direct op dat het een mooi en goed verzorgd bos was. Wat ik het meest verrassende vond was
dat er in het bos ook een moeras was. Dat zie ik niet zo vaak in een bos. Ik ben ook meer te weten gekomen
dan verwacht. Zo dacht ik al�jd dat het vandalen waren die ringen in de bomen kerfden maar dat was juist
de bedoeling en dat er ook bommen van de tweede wereldoorlog daar worden gevonden. En zo waren er
nog meer onderwerpen. Ik vond dat de gids goed zijn best had gedaan om ons alles goed uit te leggen.
Milan Van Bulck
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Het mooiste vond ik de aanwezige grote biodiversiteit. Het bos is een biotoop voor verschillende diersoorten
en planten, wat mij verraste. Ook heel mooi was de uitkijkpost van waaruit je zicht had op de waterplas, waar
veel vogels zich huisvesten. Ik vond deze wandeling met Natuurpunt heel interessant. Ik kom er zelf af en toe
wandelen met mijn ouders. Het is toch fijn om nu wat meer te weten over het natuurgebied en haar
oorsprong. Wanneer je er nu gaat wandelen, voelt het alsof je het gebied toch wat beter kent. We kwamen te
weten hoe Natuurpunt te werk gaat bij het beschermen van natuurgebieden. Na de uitleg van een van de
gidsen, zie je toch wel dat er veel �jd en werk wordt in gestoken. Het is niet gemakkelijk om een natuurgebied
te onderhouden.
S�g Janssens
Ik vond het een aangename rondleiding doorheen het park. Ik heb enorm veel bijgeleerd over hoe de natuur in
de Mosterdpot lee�. De vijver vond ik het indrukwekkendst omdat hij er nog niet lang ligt maar wel al vol zit
met verschillende soorten dieren en planten. Het was niet de eerste keer dat ik het natuurgebied bezocht,
maar schrok er eigenlijk wel van hoe groot het is. Ik wist niet dat mensen van Natuurpunt het zo goed als
allemaal vrijwillig doen. Daar heb ik veel respect voor. Zij kopen natuurgebieden op en houden de biodiversiteit
op hun top. Liefst zelfs nog hoger dan het ervoor al was.
Yaro van Hamme

Leerlingen en leerkrachten van SNOR - Foto Ludo Bakkovens

Na maanden thuis achter de computer of achter de schoolbanken met afstand les te geven deed het ons en de
leerlingen enorm veel deugd om eens in de natuur te komen. En wat voor natuur! Een prach�g stukje groen
vlak bij onze school. Het natuurgebied ‘De Mosterdpot’ hee� verschillende biotopen (zomereikenbos, droge
weide, moeras, rietveld, broekbos…) en dit maakte onze biotoopstudie echt interessant. De gidsen van
Natuurpunt leerden onze leerlingen van het 4e jaar over de soortendiversiteit en de beheerwerken in de
verschillende biotopen. De leerlingen onderzochten per biotoop verschillende abio�sche factoren
(temperatuur, bodemvoch�gheid…).
De leerlingen uit de wetenschappelijke rich�ngen bleven een volledige dag. In de voormiddag de biotoopstudie
en in de namiddag biologisch en chemisch wateronderzoek van het moeras naast het spoor en van het ven. Ze
ontdekten dat de iden�fica�e van kleine waterorganismen toch niet zo eenvoudig is in de prak�jk en dat
laarzen bij een biotoopstudie echt wel van pas komen. Maar wat de meeste indruk maakte waren de
salamanders. Er waren de dag voordien fuiken klaargezet en hierin zaten verschillende salamanders. Even
dachten we dat we kamsalamanders gevonden hadden maar er bleken alpenwatersalamanders in onze fuiken
te zi�en.
Bedankt, enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt. Jullie hebben zoveel meer gedaan dan onze leerlingen
geïnformeerd over de Mosterdpot en het beheer ervan. Jullie leerden dat respect voor de natuur en voor
elkaar erg veel voldoening geven. Jullie leerden ze kijken naar de natuur zoals de meesten nog nooit eerder
deden; enthousiast, geïnteresseerd en vol verwondering.
Leerkrachten biologie SNOR
Dank aan gidsen Godelieve, Jan, Johan, Karin, Lutgarde en Ludo!
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Steenuil en kerkuil in Kon�ch, broedseizoen 2021
Al jaren hangen er nestkasten in Waarloos, Kon�ch Kazerne en aan de andere kant van Kon�ch rond de
Groeningenlei. Al deze nestkasten worden in de winter nagekeken. Zijn ze nog in goede staat, hangen ze nog
recht, moet er een nest van vorig jaar worden leeggemaakt of dringt zich hier en daar een kleine repara�e op?
We maken ze gereed voor een nieuw broedseizoen.
Tijdens deze wintercontroles krijgen we ook een
inkijk in het broedsucces van vorig jaar. Van jongen
die het niet gehaald hebben vinden we dan soms
nog de restanten en een ring. Het winternazicht is
ook de uitgelezen kans om al geves�gde
broedparen te controleren en te ringen. Zo werden
er afgelopen winter twee steenuilen geringd en
een al geringde steenuil gecontroleerd. Deze werd
�jdens een wintercontrole in 2020 als adulte vogel
geringd op dezelfde plek. Groot was onze
verbazing toen we een kerkuil met Nederlandse
ring aantroffen in een kerkuilnestkast. Op de
gegevens van deze ring is het nog even wachten.

Wegen van een steenuiljong

Steenuiljongen

Foto: Raf Beyers

Foto: Raf Beyers

Hoopvol begonnen we half mei aan de
controleronde van het nieuwe broedseizoen. Het
werd een goed jaar. Van de �en door ons opgevolgde
steenuilnesten waren er zes bezet. Een nest werd
�jdens het uitbroeden van de eieren verstoord en
verlaten. Een tweede nest werd verstoord �jdens de
start van het eieren leggen maar begon nadien toch
aan een tweede poging. Daar is het nu, einde juni,
nog spannend afwachten wat er van gaat komen.
Vier andere broedparen brachten met succes hun
jongen groot. Veer�en jongen werden voorzien van
een ring. Van de adulte vrouwtjes waren er ook
enkele geringd. Eén werd vorig jaar als jong geringd

in de buurt van de Groeningenlei en zit dit jaar in
Waarloos. Een tweede werd in 2018 als jong geringd op
850 m van haar huidige nest. Hier broedde ze voor de 2e
maal. De koningin van de gecontroleerde
steenuilvrouwtjes betre� een exemplaar dat in 2015 als
adult vrouwtje geringd werd in dezelfde nestkast. Ze
broedde sindsdien, op twee jaar na, steeds in dezelfde
nestkast.
De kerkuil deed het dit jaar, ondanks de late winterprik,
niet slecht. Van de elf nestkasten in de regio waren er zes
bezet. Er werden al twin�g jonge kerkuiltjes van een ring
voorzien en er is nog een nest van vijf jongen te ringen.
In een nestkast die al verschillende jaren bezet is werden
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Uithalen steenuiljong

Foto: Peter Geschier
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sporen gevonden van een steenmarter. Van de kerkuil
was geen spoor meer te bekennen. Hopelijk vond ze
ergens anders onderdak. Bijvoorbeeld in die ene
nestkast in Waarloos die plots na zoveel jaar opnieuw
is bewoond?

Kerkuiljongen

Foto: Raf Beyers

De regio Kon�ch biedt echt nog veel poten�eel voor
steenuilen, kerkuilen, torenvalken, maar ook voor
weide- en akkervogels, zoals kievit, scholekster,
kwikstaarten, kneu, pu�er, boerenzwaluw. Enkele
kleine ingrepen kunnen al een verschil maken: wilgen

kno�en of bij planten, geen gebruik maken van vergif
en pes�ciden, een wild stukje laten groeien in de tuin,
een nestkast ophangen, eens komen helpen bij een
beheermoment in het plaatselijk natuurgebied of je
eigen tuin wat meer als een natuurgebied beheren.
Het hoeven ook niet steeds of uitsluitend
vogelini�a�even te zijn. Planten en bloemen lokken
insecten die van cruciaal belang zijn voor heel het
ecosysteem. Een plasje water lokt libellen en amfibieën.
Alle beetjes helpen en het blij� verbazen hoe snel de
Kerkuiljong ringen
natuur haar weg vindt naar deze kleine groenblauwe
eilandjes. Probeer je het eens mee uit?

Kerkuiljong

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Door het monitoren en uitbreiden van de
nestgelegenheid voor steen- en kerkuil in Kon�ch, maar
ook in Edegem, Aartselaar en Hove merken we dat er
jaar na jaar meer uilen van onze kasten gebruikmaken.
Zelfs kasten die in januari worden opgehangen, kunnen
in mei bezet zijn. Het kan snel gaan. Soms zit er na jaren
wachten nog geen uil in de kast, maar wel een
koolmees, een spreeuw, een kauw, een holenduif of
niets. En zo blij� de natuur elk jaar voor leuke en
minder leuke verrassingen zorgen.

Het broedseizoen zit er ondertussen alweer op. De jongen zijn uitgevlogen en hebben zelf leren jagen. Deze
nazomer en begin herfstperiode zullen zij hun eigen territorium opzoeken. Wie weet waar ze zullen
terechtkomen? Wij kijken alvast vol spanning uit naar de komende winter en het volgend broedseizoen.

Raf Beyers
Vogelringer en natuurlie�ebber
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Expedi�e Natuurpunt 2021
Vorig jaar kon de Expedi�e om evidente redenen niet
doorgaan, maar in ‘21 werkte Natuurpunt hard om
coronaproof meer dan twee keer zoveel ploegen te laten
deelnemen vergeleken met de voorgaande edi�es.
Vijf nieuwe tochten werden uitges�ppeld: een fietsroute ,
drie wandelroutes en een kano-/wandelroute.

Voor onze afdeling kozen de Stone Chats voor een wandelroute,
de Hurricanoes en Team 3 gingen voor de combina�e kano en
wandelen.
Het supportersteam had ervoor gekozen de kanovaarders iets
voor het rustpunt van de eerste dag op te wachten. Het weer
was geweldig, het uitzicht was dat evenzeer. Breed meanderend
kronkelde de Maas rus�g door het zonovergoten landschap
toen ineens een armada kano’s kwam aanvaren.
Al gauw kwamen onze twee ploegen in zicht. Snel wuiven was
de boodschap en dan naar het rustpunt verderop.
Daar had het cateringteam van de Hurricanoes tradi�oneel
voor een vorstelijke lunch gezorgd met BBQ en al. Zo kregen we
�jd om ons een vij�al kilometer verder te posi�oneren aan een
stroomversnelling. Daar bleek al gauw dat ervaring bepalend
was voor de slaagkansen. Enkelen kozen voor de woeste
doorvaart waarbij er al eens een kano omsloeg, maar niet bij
onze teams.

De vier boten werden vakkundig door het kolkende sop geleid.
Sabine vertelde dat ze zich �jdens de kanotocht “beurtelings op
de Loire en op een woeste Canadese rivier” had gevoeld.
Het werd nu �jd om onze wandelploeg te gaan zoeken.

De Stone Chats
bleken het best
naar hun zin te hebben en genoten van elke meter en bovenal
van elke fluitende
en fladderende
vogel.

Ook zij werden geruggensteund door een enthousiast
begeleidend team.
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Expedi�e Natuurpunt 2021
Na een verkwikkende nachtrust werd de tweede dag aangevat.
De Stone Chats hadden de tocht van hun leven doorheen de
Wijvenheide. Eerst keken ze hun ogen uit naar die leuke
boomkikkers, daarna was het volop genieten van het leven op
en rond de vijvers
waarlangs de
route liep.
Ondertussen
Foto: Veerle De Boey
waren de andere
teams overgeschakeld op de benenwagen en wandelden
doorheen het schi�erende Na�onaal Park Hoge Kempen. Het
werd een prach�ge maar stevige tocht langs bos, heide en
graslanden. ‘s
Middags kwam
rustplaats
Lieteberg niets te vroeg. Na de lunch begon de hemel dicht te
trekken en zorgden zware regenbuien voor een extra heroïsche
touch in deze
edi�e. Een extra
reden om deze
helden te
feliciteren voor
hun toewijding en
volharding!
Door de coronaepidemie konden
minder wervende
ac�viteiten
worden georganiseerd, maar onze drie ploegen kregen toch
maar mooi ruim € 10.000 bij elkaar voor de Mosterdpot en de
Babbelbeekse beemden.
In totaal bracht de ac�e Expedi�e Natuurpunt 2021 het
geweldige bedrag van € 410.756 op.

Niet alleen de
opbrengst is belangrijk!
Hoe hartverwarmend is
het dat zoveel mensen
zich met hart en ziel
inze�en voor de
Vlaamse natuur? We
Foto’s: Peter Geschier tenzij anders vermeld
denken hierbij niet
alleen aan de deelnemende ploegen maar ook aan allen die dit
evenement hebben mogelijk gemaakt.
Peter
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De herontdekking van twee heilzame hulpbronnen
Als we terugblikken op de bijna vergeten Spaanse griep die net na de Eerste Wereldoorlog uitbrak en
meer slachtoffers eiste dan de oorlog zelf, is de kans gering dat we de coronacrisis op zich nog
decennialang gaan herinneren. Toch is er een wezenlijk verschil. De dreigende klimaatcrisis en het
massale verlies aan biodiversiteit hebben ons doen inzien dat de huidige pandemie een niet te
ontkennen gevolg is van onze kwetsbaar geworden planeet. We weten inmiddels ook dat de
mensheid daar zelf verantwoordelijk voor is.

Gezondheid of welvaart?

Foto: Peter Geschier

Onze gezondheid en die van de planeet zijn
één, lees ik in een ar�kelenreeks (De Morgen
5/07/21) waarin vijf crea�eve ondernemers
hun visie geven op de postcorona�jd.
“Gezondheid is welvaart! Onze samenleving
wordt bedreigd door het massale verlies aan
natuurlijke hulpbronnen. Als we de natuur
haar ruimte geven, levert ze gezonde
bodems, water, lucht, natuurlijke weerstand
tegen ziekten en weerstand tegen
klimaatverandering. De natuur is de basis van
ons bestaan én onze economie. Zorgen voor
welzijn en welvaart betekent dus zorgen voor
de natuur.”

De natuur als eerste hulpbron
Bij de eerste lockdown zijn we met zijn allen de natuur ingetrokken. We hebben sedertdien veel
nieuwe leden bij Natuurpunt mogen verwelkomen. De wandelaars hebben duidelijk iets waardevols
ontdekt. Nu er meer vrijheid in zicht is lijkt de “verbondenheid met de natuur” minder duurzaam te
zijn dan verhoopt. Verbondenheid met de
natuur vraagt om ons individualisme te
overs�jgen en ons bewust te zijn dat we deel
uitmaken van een groter geheel.
Dit is onszelf herkennen als onderdeel van de
aarde en van de levensstroom die al bijna 4
miljard jaar geleden ontstond. Dit maakt een
grote bron van kracht in ons los, leren we van
Joanna Macy. Het leven hee� immers een
sterke crea�eve energie en drang om verder
te gaan. Het idee om je één te voelen met
alle leven vereist geen vergevorderde
spirituele staat. Als je de pijn voelt bij de
10

Foto: Ylvers via Pixabay

Mens en natuur
verwoes�ng van bossen of het mishandelen van dieren ervaar je op directe manier de
verbondenheid met de levende aarde.

De gemeenschap als tweede hulpbron
De crisis hee� ons bovendien geleerd dat wij niet zonder andere mensen kunnen. Ook al zijn er
voordelen aan thuiswerken, we ondervonden ook de nadelen. Waar studenten vroeger op hun kot
studeerden komt nu elke ruimte in aanmerking om dienst te doen als gemeenschappelijke
studiezalen. Ook deze genera�e zal de rest
van haar professionele carrière wellicht niet
thuiswerken.
Bovendien is crisis een van de factoren die
ervoor kan zorgen dat mensen de handen in
elkaar slaan. Wanneer mensen hun ac�es via
een gezamenlijk denkproces coördineren, kan
je dit zien als gespreide intelligen�e. Dit zie je
ook gebeuren in goed werkende teams
waarbij teamleden elkaar aanvullen, zich
iden�ficeren met het team en handelen voor
het team in plaats van alleen voor zichzelf.

Foto: Peter Geschier

Crea�viteit inze�en voor onze kwetsbare wereld
De crea�eve sectoren waaronder de architectuur zijn al bezig
om samen met het beleid ruimte te scheppen voor de natuur
en natuurlijke hulpbronnen. Denk bv. aan ver�cale tuinen,
autoluwe woonwijken, lee�are openbare ruimte om de
levenskwaliteit en -omstandigheden van de buurtbewoners te
verbeteren en de sociale uitslui�ng te bestrijden. Zo hee�
Barcelona de laatste jaren al een groene transforma�e
doorgemaakt.
Ook in sectoren als mode, design, muziek, audiovisuele
industrie,… is een gelijkaardige beweging ingezet of is er in elk
geval de inten�e. Bijvoorbeeld het verlangen terug te keren
naar de lokale produc�e, meer aandacht voor ‘slow business’,
ondernemers die zich moeten heruitvinden.

Ver�cale tuinen in Milaan
Foto: Piet Wostyn via Pixabay

Zoals Pascal Cools, Managing Director van Flanders DC zegt:
“Beter ondernemerschap zorgt dat de wereld een beetje beter
af is: gezonder, makkelijker, properder, slimmer, relevanter…
De crea�eve sector zou in dat doelgedreven ondernemerschap
het voortouw kunnen en moeten nemen.”

Marleen
11

Van vroeger tot nu
In deze rubriek gaan we terug in de �jd en bespreken we de historiek van elk van onze gebieden.

De Mosterdpot
De eerste aankoop in augustus 1999 was het 6 ha grote zogenaamde
Kloosterbos (van de zusters van het Convent van Bethlehem ) naast de
spoorweg. De officiële opening volgde in mei 2000. De eerste
conservators waren Jan Holsters en Vic Michiels. In 2002 verving
Lutgarde Van Driessche Jan Holsters als conservator. Op 6 mei 2002
werd De Mosterdpot al door toenmalig minister Vera Dua als
natuurreservaat erkend.
In 2003 sloten we enkele huurovereenkomsten waaronder 1,5 ha
reten�ebekken Goorbosbeek, aangelegd na de overstromingen van 1998. Voor het graasbeheer van de
weilanden kozen we voor Aubrac runderen, jammer genoeg belandde in 2003 een losgebroken dier onder een
trein.
In het najaar van 2003 kapten we langs de spoorlijn Amerikaanse
eiken, de vrijgekomen zone werd het volgend voorjaar beplant met
inheemse soorten.
Op 2 mei 2004 vierden we de opening van drie nieuwe wandellussen
en twee dagen later het officieel inlopen van het gemeentelijk
joggingpad dat deels door de Mosterdpot gaat.
In datzelfde voorjaar ondertekenden we de erfpachtovereenkomst
met Emmaüs voor nog 6 ha bos en weiland, evenals het wat vervallen
kabouterhuisje, door onze leden omgedoopt tot het Mosterdpotje.
Met het beheerteam en veel vrijwilligers is jaren gewerkt om er een bruikbaar centrum van onze werking van
te maken. Ook hielp de samenwerking met de VDAB Mechelen die haar prak�jkcursussen (o.a. elektriciteit
leggen, muren beze�en en schilderen, schrijnwerkerij) in het Mosterdpotje organiseerde. De benodigde
materialen kwamen via diverse sponsors.
Onze bijzondere dank gaat naar conservator Vic voor het vele werk dat hij er presteerde en voor zijn inzet toen
als verbindingsman bij AWW, het huidige water-link. Hij bleef conservator tot 2009.
In mei 2006 maakten we met de Duffelse jeugdraad afspraken voor een speelzone in de Mosterdpot. In 2008
volgde een belangrijke overeenkomst met Infrabel: door de rech�rekking van de spoorlijn moest een mooie
moeraszone naast het spoor sneuvelen. Als compensa�e kregen we het driedubbele in oppervlakte, een
nieuwe moeraszone en ecotunnel, twee kleine poelen en nieuwe aanplan�ngen.
Begin 2009 werd het natuurgebied bij ministerieel besluit (Hilde
Crevits) 13 ha uitgebreid. In september 2009 vierden we 10 jaar
Mosterdpot met een familiedag en in november organiseerden we
een groot bosspel met de Jeugdraad.
Na jarenlang onderhandelen slaagden we in 2009 in de aankoop van
de 5 h grote Fermerijbossen. 2011 confronteerde ons met de aanvraag
voor de bouw van een kerk naast de ingang aan de Mechelsebaan. We
konden deze plannen counteren en een paar maanden later twee van
de drie percelen aankopen.
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Van vroeger tot nu
In oktober 2013 ontsnapte één van onze Aubrackoeien, raakte veilig
over de spoorweg maar belandde tot onze verbazing in een zwembad
in de Mouriauwijk. Uren werd gewerkt met brandweer, dierenarts en
boerin Petra om de drach�ge koe goed en wel uit het zwembad te
krijgen. Eind goed al goed, enkele dagen later kwam een gezond kal�e
ter wereld.
Door uitbreiding van de
Jeugdzorg Ter Elst moest onze
materiaalschuur worden verplaatst. We bouwden in 2013 een nieuwe
schuur tussen de Jeugdzorg en het al in 2011 gerestaureerde
koetshuis. We plaatsten er een infobord en toen op 14 juni 2015 de
meer dan 80 zusters van het Convent in de Mosterdpot op bezoek
kwamen, werd het bord plech�g ingehuldigd. Zeker één van de meest
memorabele gebeurtenissen in de Mosterdpot.
Naast het Mosterdpotje kwam er in 2016 een IBA (individuele behandeling afvalwater) zoals bij alle
zonevreemde woningen in de gemeente.
Nog een highlight: de eerste Curieuzeneuzemosterdpothappening op
15 oktober 2017. Ongeveer 1.800 aanwezigen namen deel aan
allerhande ac�viteiten en genoten op een zonnige weide van hapjes
en dranken. Onder begeleiding van de Murgafanfare was er de
feestelijke opening van de nieuwe trage weg, wandelbrug en de
kijkwand aan spaarbekken 4 van water-link.
De inhuldiging van het
speelbos met de wandellus
‘Samen op Pad’ i.s.m. ORIOM
op 10 juni 2019 was een volgend hoogtepunt met ruime belangstelling
en zelfs een mooie reportage om 19 u. in het VRT Journaal.
Sinds 1999 waren er regelma�g beheerwerken in de Mosterdpot om
het gebied toegankelijk te houden en om uitvoering te geven aan het
beheerplan.
Door corona had in maart 2020 onze dakwerker �jd om de al lang
verhoopte vernieuwing met natuurleien van het dak van het
Mosterdpotje te kunnen uitvoeren.
Zonder de inzet van die �entallen vrijwilligers en de Natuurpunt
terreinploegen zou de Mosterdpot en het Mosterdpotje niet zijn wat
het nu is. In corona�jd was het regelma�g een ware overrompeling
van wandelaars en dat was best leuk om te zien. Als er dan nog veel
Foto’s: Ludo Bakkovens en Lutgarde Van Driessche
nieuwe leden werden geregistreerd en er bemoedigende
dankwoorden kwamen van verschillende bezoekers, konden we ons alleen maar gelukkig prijzen dat we dit
soort vrijwilligerswerk mogen doen!
Ludo
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Afdelingswerking

Wandelingen met Begijn Fwiet-fwiet Le Bleu
Begijn Lebleu is een begenadigd comedian en
improvisator, maar ook een gedreven vogelkijker. Zijn
boek Fwiet fwiet is een absolute aanrader.
De cultuurdienst van Kon�ch kon Begijn verleiden tot
een optreden in de Altenakapel, onze
Natuurpuntafdeling zou voor logis�eke steun (lees: de
drankenstand) zorgen. Helaas kon dit plan door corona
niet doorgaan en er werd een alterna�ef uitgewerkt.

Begijn hee� op zaterdagnamiddag 19 juni drie
wandelingen met elk een vijfentwin�gtal deelnemers
gegidst door het Hessepoelbos, Oude Spoorwegberm
en Hulstmansbos. Uiteraard deed hij dat in zijn
onnavolgbare s�jl met allerlei weetjes waarbij zich
gelukkig ook heel wat zangvogels lieten horen. Voor
alle deelnemers was het een unieke belevenis in elk
opzicht.
Begijn was aangenaam verrast door het gebied dat hij
vooraf al was gaan verkennen. Wel was zijn verkenning
op de verkeerde plaats. De Spoorwegberm is nu
eenmaal niet eenvoudig om eenduidig af te spreken.
Maar als beslagen improvisator is dat voor hem geen
probleem. Hij was trouwens het delirium nabij toen hij
bij de start van een van zijn wandelingen een
wespendief zag vlinderen.

Dit baltsgedrag van de wespendief is inderdaad
indrukwekkend: op het eind van een glijbeweging
klapt hij als een vlinder de vleugels boven zijn lichaam
tegen elkaar. Vermits dit baltsgedrag is, moeten we
toch eens onderzoeken of er in de buurt een
wespendief nestelt…
Foto’s : Peter Geschier

Dirk
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Na de wandeling konden de wandelaars nog even
napraten en genieten bij een drankje in ons veldcafé.
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Ac�viteitenkalender

zaterdag 14
augustus

ud
ronavoorbeho
Data onder co
website
check op onze

Natuurwerkdag in
Schapenhagen
maaien en afvoeren

zaterdag 21
augustus

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien en afvoeren

vrijdag 27 augustus

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien

vrijdag 27 augustus

Nacht van de vleermuis en
andere nachtdieren:
toegespitst op kinderen: word
vleermuisonderzoeker!

zaterdag 28
augustus

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien en afvoeren

Afspraak: 13 u. aan de ingang van het natuurgebied
Pauwhoevestraat te Kon�ch. Einde omstreeks 17 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
zijn aanbevolen.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Jorden Faes
Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
Afspraak: 14 u. aan de ingang Bremstraat/Senthout
Duffel. Einde +/- 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde
omstreeks 23 u. Een zaklamp kan nu�g zijn!
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28 of Els Lauwers
0473/34 53 72
Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
Afspraak: 10 u. in de Ferdinand Maesstraat te Waarloos

zondag 29 augustus

Promo�estand op de
Boerenmarkt te Waarloos

Einde omstreeks 15 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

vrijdag 3 september

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien
zaterdag 4
september

zondag 5
september

Familiale Natuurwerkdag
in de Mosterdpot
allerlei werkjes, en voor de
kinderen zijn er leuke
ac�viteiten voorzien
Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien en afvoeren
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Afspraak: 14 u. aan de ingang Bremstraat/Senthout
Duffel. Einde +/- 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34
Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan
218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde
omstreeks 13 u.
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn aanbevolen.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 / voor de
kinderac�viteit: Els Lauwers 0473/34 53 40
Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

ud
ronavoorbeho
Data onder co
website
check op onze
zaterdag 18 en
zondag 19
september

Natuurweekend in de
Oude Spoorwegberm:
maaien en afvoeren

zaterdag 2 oktober

Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei
zondag 3 oktober

Natuurwerkdag in
Langbos & Babbelse
Plassen
wilgenopslag terugdringen
(met Chiro Koka)

vrijdag 8 oktober

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden
maaien

zaterdag 9 oktober

Ac�viteitenkalender

Afspraak: zaterdag 9.30 u. ingang Notmeir Duffel
zondag ingang Oude Waarloossteenweg Waarloos
Einde omstreeks 16 u. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Karen
Lantermann 0473/34 53 40
Afspraak: 9.30 u. ingang van het bos links van de serre
(volg de pijlen Goorbosbeekvallei van aan de
spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel). Einde
omstreeks 13 u. Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76
Afspraak: 9.30 u. ingang hoek Langbosweg - Boskapelweg
Kon�ch. Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik
Woestenborghs 0479 / 80 83 87
Afspraak: 14 u. aan de ingang Bremstraat/Senthout
Duffel. Einde +/- 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

Natuurwerkdag in de
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

Open Ruimte Zuidrand in
de kijker

Vanaf 14 u. zie pagina 28.
Einde omstreeks 18 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

Natuurweekend in de
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied,
Bremstraat/Senthout Duffel. Einde omstreeks 16 u.
(zaterdag en 13 u. (zondag). Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan
Doms, 0496/32 19 34

zondag 10 oktober

zaterdag 16 en
zondag 17 oktober

zondag 24 oktober

Natuurwerkdag in de
Edegemsebeekvallei
zondag 24 oktober

Herfstwandeling
Goorbosbeekvallei

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Veldkant te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72
Afspraak: 14 u. ingang van het bos links van de serre (volg
borden Goorbosbeekvallei vanaf de spoorwegbrug over
de Mechelsebaan te Duffel). Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58
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Studie

Dier in de kijker: de torenvalk
Wie kent niet de torenvalk Met zijn typische
jachtvlucht, met snelle vleugelslag biddend boven
een weide op muizenjacht. Maar wist je dat een
torenvalk de loopgangetjes van muizen extra goed
bemerkt doordat hij de voor ons onzichtbare uvkleuren kan zien? Een torenvalk hee� als het ware
een ingebouwde blacklight! Omdat muizenurine
wat ultraviole�e kleur uitstraalt, slaagt een torenvalk
er perfect in om muizen vanuit de lucht te volgen.
Muizen zijn de voornaamste voedselbron voor
torenvalken. Vermits muizenaantallen een drie- of
vierjarige cyclus volgen, hee� dit ook gevolgen voor
Biddende torenvalk
Foto: Peter Geschier
het aantal jongen dat per nest uitvliegt. Het aantal
torenvalk kan dus over meerdere jaren wel schommelen, maar toch is de popula�e torenvalken door een
diepe dip gegaan. Tien, vij�ien jaar geleden waren torenvalken zeer algemeen, waarna de aantallen sterk
achteruit liepen. Gelukkig komen ze er nu bovenop en zien we er opnieuw meer. Zo ook in onze regio waar we
zelfs weer enkele broedgevallen konden vaststellen.
Zo is er in de Babbelbeekse beemden na exact �en
jaar afwezigheid opnieuw een paartje in een nestbak
waarvan de vier jongen werden geringd. We duimen
dat ze volgend jaar weer van de par�j zijn!
In heel wat talen vind je een verwijzing naar een
toren in hun naam. Dit doordat ze vroeger vooral
broedden in oude gebouwen en (kerk)torens. Indien
we nu een naam voor een torenvalk zouden kiezen,
zou het dan nestbakvalk zijn? Mooie oude namen in
het Engels en Duits zijn respec�evelijk windhover en
Windwanner, een duidelijke verwijzing naar het
bidden van de torenvalk.

Nest torenvalk Babbelbeekse beemden ‘21

Foto: Hannes Giglot

De huidige Engelse naam kestrel komt van crécerelle,
het Oudfrans woord voor de ratel die werd gebruikt door de melaatsen. Dat ratelen zal misschien verwijzen
naar de “kiekiekiekie”-roep van de torenvalk.
Nog enkele leuke weetjes: in het voorportaal van de Sint-Baafskathedraal van Gent kan je op het boek van SintBavo een valk zien. Valken hebben al�jd een belangrijke betekenis gehad bij heiligen en goden doorheen de
geschiedenis. Denk hierbij aan Horus bij de oude Egyptenaren, de dodengodin Kirkos bij de oude Grieken en
Freya en Frigg bij de Germaanse goden.
Ten slo�e, eind 15e eeuw vind je vaak kinderen geportre�eerd met een valk op de hand. Dat is dan een
metafoor voor een deugdzaam opgevoed kind.
Dus de volgende keer wanneer je een torenvalk ziet, zal je dan denken aan zijn ingebouwde blacklight, aan de
goddelijke verschijning of zijn deugdzaam karakter? Bij mij doet het toch elke keer deugd om er weer eentje te
zien jagen of als hij op een paaltje de omgeving monstert.

Dirk
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Luscinia

Big Day voor vogelaars
Big Days of grote dagen komen frequenter voor nu we meer
vrijheden krijgen. Voor vogelaars betekent een Big Day “op 24
uur �jd binnen een bepaalde regio zo veel mogelijk soorten
scoren”. Een eerste keer organiseerde vogelwerkgroep Luscinia
dit in mei 2020 binnen de gebieden van De Wielewaal en Oude
Spoorweg. Het was even afwachten in welke omstandigheden
edi�e 2021 zou kunnen doorgaan. Maar zonder veel restric�es
konden ook ditmaal weer diverse teams op pad gaan om soorten
te zoeken tussen Waarloos en Viersel onder de �tel “Birdathon”.
Boomvalk boven Schapenhagen

Foto: Luc De Naegel

We laten je niet lang
in onzekerheid, beste lezer. Waar we in 2020 mochten a�loppen
op 130 vogelsoorten, leverden gemeenschappelijke inspanningen
in 2021 zomaar eventjes 139 soorten op! Om 04.49 u. kwamen er
de eerste meldingen binnen van houtsnip en bosuil, even later
kwamen er steenuil, roerdomp en (niet in de sta�s�eken
opgenomen) kwartel bij. En zo ging de teller maar door tot we
rond 9 u. ’s morgens al aan 100 soorten zaten. Maar dan begint
natuurlijk de moeilijkheid om de teller hoger te krijgen. Pas twee
uur met man en macht speuren later werd nummer 110
opgetekend.

Tureluur in Edegemse beekvallei

Foto: Koen Van Vooren

Waarnemingen Birdathon

(vogels: blauwe s�ppen)

De namiddag betekent gelukkig ook dat de trek op gang komt, in
deze periode van het jaar goed voor roofvogels. Met zomaar
even negen waargenomen wespendieven, vier zwarte wouwen,
twee rode wouwen en zelfs een visarend. En nog meer
fantas�sche punten en zeldzaamheden: om 6 u. ’s morgens werd
een zingende grote karekiet in de Jutse Plassen gehoord (die er
al enkele dagen zat), om half acht vloog een koereiger over
Anderstad, waar ook een laat achtergebleven bokje werd
gescoord. Nog fraai: vroeg ’s morgens gaf het Viersels Gebroekt
een mooie draaihals cadeau.

Om nog even terug te springen naar de eerste edi�e: opvallend hoe het koude voorjaar ervoor zorgde dat de
late zangvogels (spotvogel, bosrietzanger) erg moeilijk te ontdekken waren en nog grotendeels uitblonken in
afwezigheid. Een groot verschil tussen 9/5/2020 en 8/5/2021, en aan die ene dag verschil zal het niet gelegen
hebben! Verder blij� het bergaf gaan met de akkervogels. Pas om 16.30 u. werd een koppel patrijzen
gevonden. Verder is het natuurlijk moeilijk om lijnen te trekken, maar met nog in te vullen gaten voor geoorde
fuut, grauwe vliegenvanger, matkop, sijs, zwarte mees (!), purperreiger of nachtzwaluw (die laatste twee wél
in 2020) op de wenslijst, zou de derde edi�e gerust nog meer mogen pieken. En gooi er dan in 2022 nog een
hop of bijeneter bij als het even kan. De mo�va�e is in elk geval volop aanwezig!
Met dank aan alle deelnemers.
Johan Giglot
Een overzicht van alle waarnemingen:
h�ps://waarnemingen.be/bioblitz/birdathon-2021-vogelwerkgroep-luscinia/
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Mosterdpotnieuws

Beheerac�viteiten
Op 5 juni en op 3 juli hebben we vooral gewerkt aan het
vrijmaken van de wandelpaden rond het Mosterdpotje, de
materiaalschuur en het koetshuis.
Er zijn nog steeds veel meer wandelaars dan voor corona,
maar wel aardig dat vele wandelaars de �jd maken om een
praatje te slaan met de vrijwilligers die aan de slag zijn !
Robbe op zijn bank

Foto: Ludo Bakkovens

We maaiden ook braamstruwelen in de boomgaard en
langsheen het blotevoetenpad.
Robbe zaagde een zitbank en we plaatsten die onder de eik
aan het Mosterdpotje.
Dank aan de aanwezige vrijwilligers Greg, Jos L, Jan W,
Miel, Gilbert, Robbe, Johan Doms
Miel, trouwe oppasser van de koeien

Foto: Ludo Bakkovens

Ludo

Bezoek
Zondag 27 juni was Groen Duffel te gast in natuurgebied Mosterdpot-Goorbosbeekvallei met een groep
wandelaars in de voormiddag en een groep in de namiddag.
Telkens werd de wandeling in een toffe sfeer afgesloten bij een drankje op het terras van het Mosterdpotje.
Alhoewel de laatste groep toch moest vluchten voor de plotse hevige regen…
Tijdens een korte pauze kondigde ex-schepen Nora Bertels aan dat ze ’s anderendaags in de gemeenteraad
haar ontslag zou indienen na 26 jaar poli�ek
engagement en de fakkel doorgee� aan een jongere
kracht.
Onze afdeling dankt Nora voor de goede
samenwerking �jdens al die jaren en vooral voor
haar steun en medewerking bij al onze ini�a�even
en ac�viteiten �jdens haar ambt als schepen.
Voor Natuurpunt Oude Spoorweg is dit geen
afscheid maar een welgemeend tot binnenkort voor
een van de ac�viteiten in onze natuurgebieden of
zomaar ergens in Duffel.
Nora (midden)

Foto: Ludo Bakkovens

Ludo
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Inhuldiging knip Senthout en herinrich�ng Babbelbeekse beemden
Op zaterdag 28 mei 2021 werd de a�rap gegeven voor het ambi�euze project van de herinrich�ng en
vergro�ng van de Babbelbeekse Beemden.
Omdat in mei de COVID-19-pandemie wat afnam,
mochten we samen met de projectpartners
eindelijk weer een ac�viteit organiseren. Na een
koele meimaand bracht die dag ons zon en warmte
met voor de eerste keer sinds weken nog eens
meer dan 20 graden: het weer zat alvast mee!
Op Senthout waren tenten opgesteld met
infostanden van de projectpartners. Bij de
provincie kon je terecht bij de Watermobiel, bij de
gemeente Duffel kreeg je informa�e over de knip,
bij het Regionaal landschap Rivierenland kon je
ideetjes voorstellen voor de speelbelevingszone die deel uitmaakt van het project, bij Natuurpunt kon
je langsgaan voor info en een bescheiden groene
winkel of voor een drankje. Ook het Expedi�e
Natuurpun�eam de Stone Chats was aanwezig en
maakte enkele peters en meters voor zijn
nestkasten.
Er was ook mogelijkheid om in te schrijven voor een
wandeling in het gebied met twee gidsen: een van
de dienst integraal waterbeleid en een van
Natuurpunt. Er waren slechts 16 mensen
vooringeschreven, maar uiteindelijk hebben we veel
meer mensen rondgeleid.
Om 11.00 uur werd een persconferen�e gehouden
waarbij alle projectpartners met een groot
spandoek de herinrich�ngsplannen onthulden.
De gedeputeerde voor milieu en natuur Jan De
Haes en het voltallig Duffels schepencollege waren
aanwezig. Namens Natuurpunt tekende kersvers
na�onaal voorzi�er Bart Vangansbeke present.
Ook onze buurafdeling De Wielewaal kwam met
een grote delega�e langs.
Na de persconferen�e trok het voltallig Duffels
schepencollege het eigenlijke natuurgebied in. De
nieuwe inrich�ngswerken, de kwaliteitsverhoging van de natuurwaarden en de toekoms�ge
beheernoden werden toegelicht. De bezoekers mochten kennis maken met bijzondere soorten als
onder meer pijptorkruid, moeras- en zompvergeet-mij-nietjes, zeegroene muur en egelsboterbloem.
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Uiteindelijk werd de dag rond 16.30 uur
afgesloten met 40 wandelaars, twee nieuwe
Natuurpuntleden en enkele extra peters en
meters van nestkasten in het gebied.

Een geslaagde dag zeker gelet op de
coronamaatregelen die toen golden.

Johan Asselberghs

Nog een fijne blijk van waardering van onze buurafdeling:
Proficiat met het evenement rond de
herinrich�ng van de Babbelbeekse Beemden.
Prima voorbereiding, leuke uitnodiging,
historisch gekaderd, samenwerking met
meerdere instan�es, personaliteiten op post,
hard aan gewerkt door Johan en zijn team,
leuke standjes, steunende woorden in de
toespraken, mooie wandelingen met gids.
Hard werken voor natuur loont.
Foto’s: Peter Geschier
Soms weinig zichtbaar in de beginfase.
Maar op termijn een weelde, een rijkdom aan schoonheid.
Een bescheiden natuurparel met prach�ge fauna en flora.
Water bufferen dat eindelijk begrepen wordt.
Een vleugje geluk dat door je aderen stroomt omdat er weer een stukje van de blauwe planeet zich
kan handhaven en ontwikkelen in een prach�ge omgeving.
De weergoden staken een tandje bij.
De menselijke contacten deden, ondanks de beperkingen, deugd.
Dank aan het hele team,
Proficiat Johan en zijn team met de uitbouw van deze natuurparel!
Luc Swaegers
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Fotokader met wilde bloemen
Op 15 augustus is het in Antwerpen Moederdag, dan kan je een fotokader met wilde bloemen maken. Wat heb je nodig?
1) een stuk karton ter groo�e van een half blad papier
2) een mesje of schaar
3) een volwassene.
4) een wei of een plek met wilde bloemen
Stap 1: snij of knip onder toezicht van een volwassene (of laat haar/hem het voor jou doen) een mooi rechthoekje uit het
karton zo dat er nog een kader overblij�. Deze stap kun je het best thuis doen en daarna naar je bloemenplekje gaan.
Stap 2: ga in de wei mooie bloemen plukken maar zorg er voor dat de bijtjes ook nog wat hebben! Vijf tot zeven bloemen
volstaan.
Stap 3: knoop, plak of niet de bloemen op de fotokader. Je kan voor je deze stap doet je kader inkleuren, dat is extra mooi.

Als �enjarige ben ik bij de boompiepers van JNM , de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Dat is een jeugdbeweging die
natuur en milieu heel belangrijk vindt. Toen ik 7 was ben ik bij de JNM gegaan. Vanaf het tweede tot en met het derde
leerjaar ben je graspieper, vierde en vijfde leerjaar boompieper, zesde leerjaar pini maar eigenlijk ben je van het
tweede leerjaar tot het zesde leerjaar pieper, van het eerste middelbaar tot het derde middelbaar ben je ini, vanaf het
vierde middelbaar tot je 25 jaar ben je gewoon lid en als je 26 bent mag je nog een jaartje blijven als oude sok. Deze
zomer ga ik voor de tweede keer op JNM-kamp. De JNM komt niet op een vaste dag samen maar een à twee keer per
maand in het weekend. We spelen dolgraag in de natuur: een bosspel, kampen
bouwen, boomklimmen of planten op naam brengen en tal van andere spelletjes.
De eerste ac�viteit is meestal �ktakbom spelen tot iedereen er is. De gewone
leden en ini’s helpen regelma�g in de gebieden van Natuurpunt.
Is samen in de natuur spelen iets voor jou? Voor meer info of lid worden ga naar
www.jnm.be (zie ook onderaan pagina 30)
Floor

Foto: JNM 's Heerenbosch

Nieuw! Leuke kinderwandeling met vogelsilhoue�en in de Mosterdpot
Paul Lauwers maakte der�en prach�ge vogelsilhoue�en, Ludo en Lutgarde plaatsten die langs een route van
ongeveer 1,5 km door de Mosterdpot. Een ideale lengte voor de kleine natuurlie�ebbers en hun
(groot)ouder(s) dus.
Neem dit �jdschri� of een blaadje
papier + pen mee om te noteren.

Een van de mooie silhoue�en die je zal tegenkomen

Je vertrekt vanaf het Mosterdpotje
langs het bijenhotel en volgt de weg
op het plannetje hiernaast. Vergeet
niet na het poortje rechtsaf te slaan!
Goed uitkijken is nu de boodschap:
vind je alle der�en vogels? Met twaalf ervan vul je op de
volgende pagina het kruiswoordraadsel in. Dat kan ook
elektronisch: scan de QR-code en klik op de link
h�ps://flowcode.com/p/eilDLxKTm

Vind je deze wandeling te kort? Je kan de vogelwandeling perfect combineren met de konijntjeswandeling.
Els
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Vogelkruiswoordraadsel
1. Vrĳ grote vogel, zit graag met
zĳn vleugels open bĳ het water
2. Kleine mooie vogel met blauwe
en oranje kleuren, lust graag vis
3. Roofvogel
4. Kleurige vogel, rĳmt op
"plezant"
5. Eén zo’n vogel maakt de lente
niet.
6. Weidevogel met een kuifje op
zĳn kop
7. Heeft een lange dunne nek,
lust erg graag vis
8. Hamert met zĳn snavel tegen
de boomstam
9. Watervogel met typische
oorpluimen
10. Spreekwoord: wat een
domme …
11. Veel voorkomende vogel,
wordt vaak als hobbydier
gehouden
12. Jaagt vooral 's nachts
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Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor meer ruimte voor water en na�e
natuur in de Grote Struisbeek
Wie herinnert er zich nog de grote wateroverlast van januari 2016, maar ook van de jaren ervoor? Gemeenten
als Kon�ch, Aartselaar, Wilrijk en Schelle kregen de volle laag. De oorzaak is te vinden in de geringe
overstromingsruimte voor de Grote Struisbeek.
Bijna drie jaar lang is er aan gewerkt, overlegd met alle doelgroepen maar op 21 mei 2021 hee� de Vlaamse
regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek
tussen E19 en A12’ voorlopig vastgelegd. De Vlaamse regering engageert zich hiermee om
bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschri�en door te voeren.

Het voorgenomen plan dat nog tot 6 augustus
2021 in openbaar onderzoek ligt omvat de vallei
van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19
en A12 op het grondgebied van de gemeenten
Aartselaar, Antwerpen (Wilrijk) en Kon�ch.

De doelstellingen van het plan
• de open ruimte in de vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek en de Edegemse Beek vrijwaren voor de
structuurbepalende open ruimte func�es landbouw, natuur, bos en waterberging;
• een overstromingsgevoelig natuurlijk valleisysteem vrijwaren van verdere verharding en bebouwing en
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bebouwing in deze vallei bepalen;
• de vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek en de Edegemse Beek behouden en versterken als
groenblauwe openruimteverbinding door de Antwerpse zuidrand.

Het plan gee� daarmee uitvoering aan:
• de rich�nggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met betrekking tot
de a�akening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) en de gebiedsgerichte en
geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos die voor de regio Antwerpse Gordel en KleinBrabant daarvoor zijn uitgewerkt;
• de beslissingen van de Vlaamse regering over de herbestemming van zogenoemde ‘signaalgebieden’, de
overstromingsgevoelige gebieden waarvan de bestemming moet worden gewijzigd om ze te vrijwaren als
openruimtegebied, meer bepaald de beslissing van de Vlaamse regering van 24 januari 2014 over het
signaalgebied Benedenvliet A12 (signaalgebied met bouwvrije opgave) en Kleine Struisbeek (verscherpte
watertoets).
Het plan zal daarvoor de noodzakelijke bestemmingswijzigingen op perceelsniveau doorvoeren. De
bestemmingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de bestemmingen van de geldende plannen van
aanleg of het gewestplan vervangen.

“Bestemming voor industrie” wordt “Gemengd open ruimtegebied en natuurgebied”
Zo wordt de planologische bestemming industriegebied die in de vallei ligt in Aartselaar en Wilrijk (beter
bekend als de industriezone aan Atlas Copco) omgezet naar gemengd open ruimtegebied en natuurgebied. Het
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Aartselaars recyclagepark zal verhuizen, de zone zal als na�e natuur worden hersteld. Dat is heel verstandig
daar deze vallei alsook de bestaande gebouwen aan de rand geregeld onder water staan. Door deze
herbestemming kan de vallei hier nu gewenst overstromen en zo elders druk wegnemen. Het aanwezig
landbouwgebruik kan gewoon blijven bestaan.

Agrarische bestemming wordt gemengd open ruimtegebied en natuurgebied
In Kon�ch is de hele zone ten noorden van de Groeningenlei tussen de E19, de Doornstraat en de
Edegemsebeek op het gewestplan als zuiver agrarisch gebied ingekleurd. In agrarische gebieden kan men in
principe megastallen en -serres bouwen, wat gezien de overstromingsgevoeligheid van de vallei totaal
ongewenst zou zijn. Met het RUP wordt deze hele zone nu gemengd open ruimtegebied en krijgt de aanwezige
open ruimte landbouw rechtszekerheid. Alle bestaande zaken kunnen blijven bestaan, maar er zullen geen
nieuwe construc�es meer worden gebouwd. De aanwezige loca�es met hoge natuurwaarde zoals de Vuile Plas
worden in het RUP planologisch beves�gd als natuurgebied, samen met een oeverzone van 15 meter rond de
Edegemsebeek.
Werken met de planologische bestemming gemengd open ruimtegebied gee� toekoms�ge natuur- en
bosuitbreiding grotere kansen en tegelijk rechtszekerheid voor de aanwezige landbouw vermits beide
ac�viteiten evenwaardig zijn. Wanneer een landbouwer vrijwillig beslist zijn gronden niet meer te bewerken,
kunnen deze op eenvoudige wijze worden ontwikkeld tot nieuwe na�e natuur of is bosuitbreiding perfect
mogelijk, terwijl de agrarische bestemming dit
zwaar bemoeilijkt. Door de oeverzone van 15
meter is de waterloopbeheerder in staat zonder
planologische belemmeringen natuurgerichte
ingrepen aan de waterloop te doen.
Op de kaart hiernaast zie je de herbestemde zones
in het GRUP. Rechts daarop de Vuile Plas
(donkergroen) die een natuurbestemming kreeg.
Het andere groen is gemengd open ruimtegebied.

E19 en A12 ontsnipperen komt klein stapje dichterbij
Tot slot is ook nog vermeldenswaardig dat er een overdruk is aangebracht op de A12 en de E19. Deze overdruk
laat het alvast planologisch toe om hier bijvoorbeeld een ecoduct of andere infrastructuur te plaatsen om deze
grote verkeerswegen te ontsnipperen. Een concreet project is er nog niet, maar met deze overdruk worden de
inten�es dit ooit te doen toch planologisch vastgelegd.

Samengevat
Natuurpunt is al�jd vragende par�j geweest om deze vallei beter te beschermen. We zijn dan ook blij met dit
GRUP, het gee� zekerheid aan de nog aanwezige landbouw en biedt ook de mogelijkheid, wanneer er zich
kansen voordoen, de natuur in de vallei op een klimaatrobuuste wijze te ontwikkelen. Er wordt tevens
vermeden dat er zich ongewenste ac�viteiten zoals bijkomende bebouwing of industrie ontwikkelen in dit nog
redelijk gave valleigebied en landschap. Hier dus toch een voorbeeld van betonstop!
We hopen dat de Vlaamse regering na het openbaar onderzoek het plan defini�ef goedkeurt.
Meer informa�e en details van de plannen enz: h�ps://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/52721e916cb2-4f73-896d-851d1719ddcc
Johan Asselberghs
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Zuidrand zondag: ontdek en beleef de groene open ruimte op 10 oktober
Op zondag 10 oktober 2021 van 14 tot 18 uur beleef je de Antwerpse Zuidrand als nooit tevoren! Kom de
natuur, het bos, de beekvalleien, landbouw en de rijke geschiedenis en cultuur verkennen. Van een
kinderzoektocht, geleide wandelingen en miniconcertjes tot een boerderijbezoek en heerlijke streekproducten
proeven ...
Er zijn ac�viteiten voor jong en oud!
De Zuidrand is een prach�g gebied dat eeuwenoude en jonge bossen herbergt, beekvalleien en landschappen
met zeldzame plant- en diersoorten. Wist je dat het samen met de aanwezige familiale landbouw, deel
uitmaakt van de oude cultuurhistorische landschappen?
Alle ac�viteiten zijn gemakkelijk bereikbaar met de fiets, s�ppel je route uit via de fietskaart van de Zuidrand.
Er zijn ac�viteiten gepland op verschillende loca�es doorheen de Zuidrand. De kaart hieronder gee� je een
overzicht van de verschillende loca�es waar ac�viteiten gepland zijn. Je kan aan één of meerdere ac�viteiten
deelnemen:
1. Natuur-, bos- en waterbeleving met 'Groendoener' in Groen Neerland, Wilrijk
2. Natuur, bos, water en erfgoed met wandelingen, een reuzenverhaal en 'Groendoener' in De Reukens,
Aartselaar
3. Streekproducten proeven en natuurlijke speelplekken ontdekken met 'Groendoener' in Hof Ter Linden en
Fort 5, Edegem
4. Natuur, klimaatbos en valleibeleving in De Edegemse Beekvallei, Edegem
5. Een blik onder de grond bij het Heemmuseum (Documenta�ecentrum Jozef Van Herck) in Kon�ch
6. Natuur-, bos- en valleibeleving langsheen Schapenhagen, de Babbelse Plassen, Langbos en de Oude
Spoorwegberm (Kon�ch) en de Babbelbeekse Beemden (Duffel)
7. Kinderzoektocht natuur, bos, landbouw en vallei, ontdek groene speelplekken met 'Groendoener' en
landbouwbeleving in Het Uilenbos en Gasthuishoeve Boshoek (Hove), het klimaatbos, de speelheuvel en het
Papendonkbos (Lint). Infomarktje van alle partners met streekbierenbar Stroyland.
8. Natuur- en valleibeleving, een streepje muziek en de Groendoener in de Koude Beekvallei (Mortsel) en Fort
3 (Borsbeek)
9. Natuur- en valleibeleving in de Molenbeekvallei
(Boechout)

Hierboven zie je de ac�viteiten zoals ze gepland waren
bij het opmaken van dit ar�kel. Kijk op onze website
voor de laatste versie. Daar vind je ook of en waar je
eventueel moet inschrijven voor bepaalde ac�viteiten.
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Ken je onze heerlijke biobieren? De tradi�onele Gageleer Original mogelijk wel, maar er zijn ook de
smaakvolle Dark, de lichtjes citruszurige White en de
alcoholvrije. Wie ze wil proeven kan een bak bestellen voor €
36 + € 8 leeggoed met een selec�e naar jouw keuze.
Een volle bak Dark kost € 38.
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
Wim Annaert

Bestuur
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

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
Conservator Schapenhagen
Rauwaard 9, 2550 Kontich
gsm 0475/41 06 83
jorden.faes@vub.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

Dimitri Hoste

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

Conservator Edegemse beekvallei
Hovestraat 154, 2650 Edegem
gsm 0473/63 53 72
dimitri.hoste@proximus.be
Conservator Oude Spoorwegberm
Leon Dumortierstraat 148, 2540 Hove
gsm 0473/34 53 40
karenlantermann@gmail.com

Els Lauwers

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

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 Natuurfocus (natuurstudie), Natuur.oriolus (voor vogelkijkers)
en Zoogdier.
Schrijf het vereiste bedrag over op rekeningnr IBAN: BE17 2300 0442 3321,
BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Je kan je lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan het
identificatienummer voor domiciliëring: 00409423736 .
Je ontvangt:
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Brahim Sagaama

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

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
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.woestenborgh@telenet.be

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:

Grondgebied: Kontich, Waarloos en Duffel

Lidgeld (€)
Lid Natuurpunt
natuur.oude spoorweg
Natuur.Blad
Natuurfocus
Natuur.Oriolus
Zoogdier

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

Stefaan Vercauteren

Karen Lantermann

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg

Rebecca Pers

Greg Stevens

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

Secretaris,
conservator Mosterdpot
Zandstraat 15, 2570 Duffel
015/32 01 66, gsm 0485/55 97 13
lutgarde.van.driessche@telenet.be

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

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

Jorden Faes

Luc Giglot

Lutgarde Van Driessche

Peter Peeters

58
X
X
X
X
X

66
X
X
X
X
X
X

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 en Lier
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):
Voorzitter: Aeneas Peeters Dedapper
aeneaspeeters@telenet.be
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland
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JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Voorzitter: Siemen Van Looy
Mailadres secretaris: rune.matthijssens@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

Zomerbeelden in onze gebieden

Fotoclub

Edegemsebeekvallei

Babbelse plassen
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Oude Spoorwegberm

Fotoclub

Zomerbeelden in onze gebieden

Mosterdpot

Goorbosbeekvallei

Babbelbeekse beemden

