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Info

Even je aandacht graag
Als er een gekleurde s�cker op het adrese�ket klee�, heb je volgens onze laatste info je lidgeld voor 2022
nog niet betaald.
Nog even ter herinnering: in het NATUUR.BLAD dat je in december in de bus kreeg, zat je lidkaart voor 2022
er wel bij, maar dat betekent niet automa�sch dat je al betaalde.
Wil je dit nog eens nakijken? Het is echt van belang dat je lid blij� van Vlaanderens grootste natuurclub!
Bedankt om alsnog € 30 te storten op rekeningnummer BE17 2300 0442 3321 met vermelding
“Lidgeld 2022” en je lidnummer.

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: Bénédicte Ho�let, Bert Vermylen, Dirk Costrop, Gerd De Roeck, Johan Asselberghs, Ludo Bakkovens,
Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers, Wim Annaert.

Foto’s/tekeningen: Bénédicte Ho�let, Bert Vermylen, Dimitri Hoste, Eric Boydens, Gerd De Roeck, Ludo
Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Peter Geschier, Saxifraga, Theo Garrevoet, Veerle De Boey.

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Jan Wijgerde, 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
30 juni naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Belangrijke afdelingsdata in 2022 (meer info op pagina’s 16 en 17)
30/04 Meiklokjeswandeling in de Mosterdpot
02/05 Event voor de aarde in de Babbelbeekse beemden
08/05 Dauwwandeling/ontbijt/kriebelac�viteit
15/05 Qi gong in de Mosterdpot
17/05 Lezing wespvlinders
28/05 Meifeesten Kon�ch-Kazerne
03/07 Zomerwandeling bekken 1 van water-link

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

Foto cover: Ook in 2022 was de Run for Nature erg geslaagd foto: Peter Geschier

Wil jij peter of meter worden?

Het beheer en onderhoud van onze gebieden vragen veel aandacht. De nodige ingrepen worden
dan ook zorgvuldig gepland.

Af en toe gebeurt het echter dat een gebied er door onvoorziene omstandigheden niet zo fraai
uitziet: bordjes vuil of verdwenen, een boom omgevallen over het wandelpad, iets forsere groei van
braam of netels, …

Wil jij ons helpen en die zaken signaleren? Contacteer dan de conservator van het gebied waar je
zoiets vaststelt of stuur een mail naar: info@natuurpuntoudespoorweg.be

Alvast bedankt!

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
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Rubriek

Terwijl ik dit voorwoord schrijf woedt er een
vreselijke oorlog. Die veroorzaakt niet alleen
onnoemelijk menselijk leed maar is ook een
grote ramp voor het leefmilieu.

Gelukkig ontluiken de blaadjes aan de bomen,
ook in ons pas aangeplant Romboutbos. De
lente is in het land, de natuur maakt zich klaar
voor een nieuw groeiseizoen.

Het voorjaar leverde in onze afdeling een
succesvolle bijencursus op. De Nacht in de
Babbelbeekse beemden was erg koud: we
zagen geen amfibieën maar toch een aantal
leuke muizen en zelfs twee nachtvlinders.

In dat gebied vond ook onze tradi�onele
paddenoverzet plaats. Door de extreme
weersomstandigheden met een rits aan
weerrecords duurde de overzet maar liefst 2,5
maanden met tal van onderbrekingen. Met
een derde slechtste eindtotaal sinds 1996 lijkt
de paddenpopula�e erns�g gecrasht. Veel
wetenschappers stellen dat onze amfibieën
een belangrijke parameter zijn hoe het met
ons leefmilieu is gesteld. Signalen die we niet
mogen negeren ....

In het voorjaar werden de meeste
coronamaatregelen opgeheven. Dat liet
Natuurpunt eindelijk toe zijn 20 jaar bestaan
(een jaartje te laat) te vieren met een congres
waar de toekomstbeelden "Natuur in het
hart" werden voorgesteld. Wat dit allemaal
inhoudt lees je in dit �jdschri� op pagina’s
4-5.

Op onze ac�viteitenkalender vind je weer een
mooi aanbod. Je vindt er dit jaar ook iets
extra: wie zich wil verdiepen in planten moet
beslist elke dinsdagavond aankruisen in zijn
agenda. Je krijgt een unieke kans om de
botanische rijkdom van de normaal
ontoegankelijke bekkens van water-link te
bezoeken!

In dit �jdschri� hebben we het ook over de
impact van het mountainbiken in onze
natuurgebieden. Aanleiding van dit ar�kel is
de spij�ge vaststelling dat tal van nochtans
stevig gebouwde hekwerken en wandelsluizen
werden beschadigd of zelfs volledig
afgebroken in de sloot werden teruggevonden.

Na het bouwverlof kunnen we hopelijk starten
met de herinrich�ng van de Babbelbeekse
beemden, de omgevingsvergunning is alvast
afgeleverd.

Tijdens de paddenoverzet ervoeren we na de
avondspits minder sluipverkeer in de
Bremstraat dankzij de knip in Senthout. Bij
momenten leek de omgeving daar wel een
s�ltegebied. Wandelaars en fietsers kunnen
hier nu veilig recreëren.

Er gaat ook weer aandacht naar de ac�e
Natuurpuntexpedi�e eind juni. In 2022 doen
maar liefst vier ploegen mee! Hun doel is geld
in te zamelen voor de aankoop van meer
natuur in je buurt voor de Oude
Spoorwegberm, voor Mosterdpot-
Goorbosbeekvallei en voor de Edegemse
beekvallei. Je leest in dit �jdschri� hoe je hen
kan helpen.

Door jouw steun kunnen wij de lokale
natuurgebieden verder uitbreiden en komt de
droom om van het Rivierenland een na�onaal
park te maken uiteindelijk toch uit.

Hopelijk tot ziens op een of andere ac�viteit
en geniet alvast van de lente!

Johan Asselberghs

Beste Natuurpunters,
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Vereniging

De naar elkaar gegroeide verenigingen De Wielewaal en Natuurreservaten werden in 2001 �jdens een
feestelijk gebeuren in het Vlaams Parlement boven de doopvont gehouden.

Er waren toen ongeveer 47.000 gezinnen lid van één of beide verenigingen. Wie had toen gedacht dat de
nieuwe vereniging twin�g jaar later 133.000 gezinnen als lid zou hebben en met 500 verschillende
natuurgebieden iets meer dan 2% van Vlaanderen zou hebben veiliggesteld?
Ook in onze afdeling vertaalde dit zich in een groter draagvlak: van 400 leden gaan we dit jaar naar bijna
1500 gezinnen, van 20 ha natuurgebied in twee gebieden evolueerden we naar 70 ha natuurgebied in maar
liefst zeven projectgebieden in onze regio.

Jammer genoeg hebben we alle milieucrisissen nog niet kunnen keren. Denk maar aan de mondiale
klimaatcrisis, maar ook de biodiversiteitscrisis woedt volop. Terwijl wij natuurgebieden uitbouwen verdwijnt
daarbuiten jaarlijks heel wat natuur. Het pla�eland is er het ergste aan toe. Waar vind je nog wilde
veldbloemen in het huidige grootschalige landbouwlandschap met hectares monocultuur waarin geen
plaats is voor kleine landschapselementen? Waar fluiten er vogels, waar zoemen de bijen nog? Het is s�l
geworden op het pla�eland of wat daar van overblij�, want de afgelopen twin�g jaar wordt de open ruimte
bedreigd door allerlei zonevreemde ac�viteiten en is heel wat verkapt woongebied ontstaan.

Verder wordt onze natuur overspoeld met s�kstof: uit de lucht van het verkeer, via mestuitspoeling door de
landbouw, ja zelfs van honden die er hun kakje doen (lees de recente natuur.focus). Minister Demir stelt:
“het s�ksto�ad is vol en het moet leeg”. Als we een keer niet maaien of maaisel vergeten af te voeren, leidt
dit snel tot ongecontroleerde netelgroei tot grote ergernis van onze bezoekers, maar ook van de kwetsbare
soorten in het natuurgebied. Onze beheerde bossen lijken soms een groot braamstruweel ten nadele van de
aanwezige bosflora. Lies- en rietgras woekeren in onze moerassen alle andere interessante planten weg
omdat s�kstofrijke meststoffen en voedselrijk overstortwater in onze gebieden vloeien. Noest maaien is de
enige remedie om dit min of meer onder controle te houden.

Dankzij ons succesvol aankoopmodel hebben we nog natuur waar die er anders nooit zou zijn en kunnen
enkele zeldzame soorten nog overleven in onze natuurgebieden. Het model is in de loop van die twin�g jaar
dikwijls aangevallen, maar is gelukkig nog springlevend. Herinner je de ac�e ‘Het is nog niet te laat Joke’.
We kunnen dus vaststellen dat we succesvol waren als vereniging, maar dat we de biodiversiteitscrisis niet
hebben kunnen stopze�en, nochtans één van onze belangrijke doelen.

Daarom zijn we in werkgroepen van vrijwilligers, professionelen en experten onze ul�eme droom gaan
ui�ekenen. Een maatschappij waar het goed is om te leven en te werken, zonder vervuiling met een teveel
aan s�kstof en CO2, waar alles circulair is, waar water de ruimte krijgt die het verdient, waar moerassen hun
bufferende rol perfect kunnen spelen, waar er plaats is voor korte keten landbouw of wat grootschaliger
landbouw maar in harmonie met de natuur. Dat allemaal in overeenstemming met en niet tegen de natuur
zoals nu, waar de energiebronnen klimaatneutraal zijn, waar voldoende bossen en natuur vol leven zijn om
te recreëren, ons geestelijk te ontspannen, �jdens hi�egolven koelte te vinden.

Zo hebben we beelden geschapen als trigger om de discussie op gang te brengen, met een bredere visie
dan alleen natuurreservaten uitbouwen. Overal natuur, overal natuurgerichte oplossingen, overal
samenwerken met de natuur om de uitdagingen aan te gaan voor de komende der�g jaar.

In onze regio doen we dat nu al en met succes. Kijk maar naar Schapenhagen, Edegemse beekvallei,
Babbelbeekse Beemden en hopelijk binnenkort ook Goorbosbeekvallei.

Twin�g jaar Natuurpunt leiden tot de ac�e Natuur in het hart



Op na�onaal vlak werden de beelden opgemaakt voor vijf verschillende regio’s met hun specifieke
eigenschappen:
1. De Noordzee, kust en zeepolders
2. Het Heuvelland
3. De Kempen en Zandig Vlaanderen
4. De riviervalleien
5. De steden en dorpen

Voor onze regio zijn de laatste drie beelden van belang. Duffel ligt immers in een belangrijke riviervallei,
onze gemeenten Kon�ch, Waarloos en Duffel zijn best ook sterk verstedelijkt, maar toch zien we in het
buitengebied ook wat delen van zandig Vlaanderen.

We gaan nu met deze toekomstbeelden in de hand onze visie verkondigen, te beginnen met onze leden. De
�jd is er rijp voor en ook de publieke opinie want de problemen nemen alsmaar toe als we niet in een
hogere versnelling gaan.

Net als in 2001, was ik er ook op 12 maart 2022 bij (deze keer in Flanders Expo in Gent) toen �jdens een
feestelijk moment de toekomstbeelden voor een Vlaanderen 2050 werden onthuld.

Benieuwd of ik binnen zo’n der�g jaar mag zien of we met Natuurpunt ook deze transi�e hebben kunnen
maken?

Johan Asselberghs
Na�onaal bestuurder Natuurpunt vzw
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Hierboven een voorbeeld van de visie voor de grote
riviervalleien: links de huidige situatie, rechts de visie voor
2050
Meer info over de toekomstvisie op www.natuurinhethart.be

https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-het-hart-vlaanderen-2050
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Mens en Natuur

De �tel van dit interview verwijst naar het boek ‘Welkom in mijn boomgaard. Welkom in de Droomgaard’
van Eric Boydens, een gepensioneerd dokter, die zichzelf graag hofarts noemt. Hij ondervond immers dat de
gesprekken die hij in zijn boomgaard deed in plaats van in de klassieke prak�jk, hem energie gaven, hij werd
er nooit moe van. Ook de gesprekspartners kwamen in de hof tot bloei en tot rust en durfden terug te
dromen en te hopen. Hoog �jd dus om deze hofarts aan de tand te voelen over zijn droomgaard.

U noemt zichzelf in uw boek hofarts waarbij u le�erlijk verwijst naar een hof of tuin. Hoe bent u hiertoe
gekomen?

De aarde is onze grootste pa�ënt geworden omdat we
haar helemaal hebben uitgeput. Hetzelfde gebeurt
met mensen die opbranden en tegen hun grenzen
aanlopen, het aantal burn-outs is niet meer bij te
houden. Ik weet niet of ik nog gewoon arts kan zijn in
zo’n context.

Als ik mensen help genezen om hen daarna terug te
sturen naar een ziek systeem dat roo�ouw pleegt op
mens en planeet, dan hee� dit weinig zin. Daarom
kocht ik in 2008 deze hof, een plek waar mensen op
adem en op verhaal kunnen komen.

Hoe gaat dat dan precies in z’n werk in de Droomgaard?

De Droomgaard is een buitenplek in de natuur om op adem te komen, om s�l te staan, om uit te wisselen,
een beetje zoals pleisterplekken waar vogels foerageren. Een expert komt spreken over iets dat hem of haar
bezighoudt. Het is door het delen en uitwisselen van inzichten dat de bezoekers daarna met uitzicht en
perspec�ef naar huis gaan. Het is een plek waar we trachten de switch van ego naar eco te maken. Dus niet
langer alleen meer vanuit jezelf denken maar vanuit de aarde: “Wat hee� de aarde nodig?”

Ik wil een gemeenschap creëren, netwerken, zodat mensen mekaar ontmoeten en vinden. Als een
uitgepu�e dokter hier op verhaal komt en bese� wat een posi�ef effect het buiten in de natuur zijn hee�
op je welzijn en gezondheid zal die dat misschien op zijn beurt aan zijn pa�ënten vertellen. Artsen zouden
pa�ënten méér moeten doorverwijzen naar de natuur. Waarom niet een doktersbrie�e met de natuur op
voorschri�? Er wordt aan gewerkt maar het gebeurt nog te weinig.

U vertelt ook dat er een parallel is tussen het aantal burn-outs en de natuur die tegen haar grenzen aanloopt.

Een burn-out is een erosieproces, pure uitpu�ng is het
gevolg. Maar het is een langzaam proces en je ziet het
pas als het te laat is. Dit is nu ook met de aarde aan het
gebeuren en we moeten ingrijpen voor het echt te laat is.
Neem nu de grond van de boomgaard, die was er echt
slecht aan toe toen ik hem kocht, uitgeput door
jarenlange landbouwontginning voor maïsteelt. Dat is
dus ook deel van het project om de grond weer te
herstellen, daarom hebben we fruitbomen en allerlei
struiken en planten aangeplant om weer meer
biodiversiteit te krijgen op een gezonde bodem.

Eric Boydens (r) en Rebecca - Foto: Marleen Van Puyvelde

Foto: Eric Boydens

Interview met een hofarts die ons hartelijk verwelkomt in zijn boomgaard of Droomgaard
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Mens en Natuur

Welke sprekers kwamen er zoal langs in de Droomgaard?

Machteld Huber kwam spreken over posi�eve gezondheid omdat gezondheid méér is dan het medische en
het lichamelijke. Zo kan je volgens haar met één long toch gezond zijn omdat het erom draait hoe je ermee
omgaat. Het is belangrijk dat je zelf de regie van je leven in handen neemt.

Vorige zomer kwam professor Lieven Annemans hier spreken over zijn nieuwe boek “Geluk vinden zonder
het te zoeken”. Verder was er bijvoorbeeld een workshop: ‘hoe zorg je voor een humusrijke levende grond’
maar in het verleden speelden we hier ook al in groep het spel chancetoChange.

Er staat in de droomgaard ook een leuk �ny house. Hoe kwam dit tot stand?

Dirk Vertongen van Houthart werkt met
recyclagehout en hee� dit �ny house gebouwd met
vrijwilligers waarbij de klemtoon ligt op het proces
van samen creëren. Hij werkte met mensen uit het
asielcentrum in de buurt. Ze hebben samen
groentebakken en een grote tafel gemaakt. Daarna
hebben we zowel inheemse als exo�sche kruiden
gezaaid om daarmee vervolgens samen te koken en te
proeven van elkaars lokale keuken en recepten. Een
mooi project waarbij het menselijke en ecologische
samen kwamen.

Is er hoop voor mens en natuur?

Ja, als we evolueren van egopersonalisme naar ecopersonalisme. We dienen te evolueren van illness naar
wellness, van ziekte naar veerkracht en gezondheid, van I naar W, van alleen naar samen. We zi�en in een
crisismodel waarbij het al�jd maar rond problemen draait en we moeten rich�ng veerkracht. Hoe willen we
samen zorgen voor onze gemeenschap? Daarbij zijn netwerken belangrijk: net zoals de wortelnetwerken
van bomen moeten we inze�en op verbinding.

Maar ik ben hoopvol, ik voel dat het s�laan aan het komen is. Met veel geduld, mildheid en een bakje liefde
achteraan in de kruiwagen komen we er wel want als we de aarde herstellen zullen we zelf ook herstellen.

Waar mogen we naar uitkijken de komende maanden in de Droomgaard?

In april is een cursus eetbare wilde planten gepland. Op 1 mei komt Henry Men�nk langs, de man die met
de aarde in zijn kruiwagen naar Parijs wandelt. Hij vertrekt op 22 april in Nederland om naar het Unesco
kantoor te wandelen om daar de hele aarde op de werelderfgoedlijst te laten ze�en. Onderweg wil hij
mensen wijzen op de ongelofelijke schoonheid van de aarde. (n.v.d.r.: zie ook ar�kel op pagina 22)

Rebecca

Bedankt, Eric, voor dit inspirerende interview op deze
droomplek!

Het boek van Eric
BoydensWelkom in de
boomgaard. Welkom in
de Droomgaard kan via
h�ps://ericboydens.be
worden besteld. Je kan
ook per mail contact
opnemen:
eric@ericboydens.be

De Droomgaard - Foto: Eric Boydens

https://ericboydens.be
mailto:eric@ericboydens.be


We kiezen in onze natuurgebieden bewust voor wandelpaden, maar niet
iedereen is daarmee opgezet. Recent worden we geconfronteerd met meer
vandalisme aan toegangspoortjes, infoborden en wandelsassen. Er is ook een
toenemende melding van conflicten met mountainbikers (MTBs). Dit ar�kel wil
onze keuze in het juiste perspec�ef plaatsen, met onze argumenten.

Vanwege de MTBs worden enkele argumenten
aangehaald:

- MTBs zijn net zoals voetgangers zachte recreanten,
zonder geluid zoals bij een crossmotor.

- Vroeger waren die paden ook toegankelijk, maar
Natuurpunt sluit deze nu af voor fietsers.

- Waarom zijn de paden alleen toegankelijk voor
wandelaars? Als twee voetgangers elkaar kunnen kruisen moet dat ook lukken
voor een voetganger en fietser.

- Er is al zo weinig natuur in Vlaanderen, die moet je dan niet gaan verdelen,
maar juist samen gebruiken, met respect voor elkaar.

Dit lijken redelijke argumenten, maar vanuit een natuurstandpunt kloppen die toch niet.

• Juridisch is de hoofdfunc�e van een natuurgebied natuur en biodiversiteit en recrea�e een nevenfunc�e
(zolang die de hoofdfunc�e niet bedreigt). Het is dan ook dé kerntaak van Natuurpunt om natuur maximaal
te vrijwaren en biodiversiteit te versterken. Meer nog, het beheer moet erop gericht zijn om de hoge
Europese doelstellingen te halen en hierop kijkt het Agentschap Natuur & Bos op toe. Hier hangen ook
subsidies aan vast, die we aanwenden voor beheer, inclusief het onderhoud van wandelpaden, aanleggen
van bruggetjes, enzovoort …. In een natuurgebied is de mens daarom ondergeschikt: hij is er als bezoeker,
niet als consument en alleen in die mate dat hij respect opbrengt voor fauna en flora.

• Alle natuurgebieden van Natuurpunt zijn publiek toegankelijk en de toegankelijkheid is we�elijk bepaald
in het Natuurdecreet: indien er geen specifieke aanduidingen zijn, hebben ENKEL wandelaars toegang. In
principe zouden wandelsassen inderdaad overbodig moeten zijn… .

• Het is niet zo dat Natuurpunt vroeger toegankelijke paden voor fietsers afsluit. Die paden waren er niet of
niet meer toegankelijk. Het is net mede dankzij Natuurpunt dat paden opnieuw toegankelijk gemaakt
(gerestaureerd) of zelfs nieuw worden gecreëerd. Een lokale overheid slaagt daar veel moeilijker in. Enkele
voorbeelden: de Oude Spoorwegberm was bij de aanvang in 1985 ontoegankelijk, nu maakt het deel uit van
een GR-route Amsterdam-Parijs. Schapenhagen, een Kmo-zone nota bene, en Edegemse beekvallei zijn
door Natuurpunt aangekocht en hierin zijn volledig nieuw wandeltrajecten gerealiseerd. In Langbos en
Babbelse Plassen is door een beheerovereenkomst op eigen kosten een nieuwe wandellus met vlonderpad
aangelegd. In Duffel idem dito in de Babbelbeekse Beemden, de Goorbosbeekvallei en de Mosterdpot.

• Onze natuurgebieden zijn klein in oppervlakte en dus kwetsbaar. Om natuurwaarden te versterken
moeten we wel de meest gevoelige delen ontoegankelijk maken én bezoek beperken tot wandelaars. En
indien met hond, moet die aangelijnd zijn: dit is weerom omwille van fauna en flora, niet omdat we mensen
willen jennen. Zonder maatregelen wordt een poel of vijver snel een 'hondenpoel' met troebel water,
zonder waterflora, zonder broedende vogels. In afgesloten delen kunnen reeën en waterwild ongestoord
vertoeven. De beperkingen gelden voor iedereen. We blijven in alle omstandigheden consequent.

• We hebben geen wandelpaden die over het ganse traject breed genoeg zijn om wandelaars naast MTBs
toe te laten. Meestal moeten zelfs wandelaars achter mekaar blijven. We houden die paden immers bewust
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Waarom we mountainbiken niet kunnen toestaan in onze natuurgebieden

Vandalisme in de Mosterdpot
Foto’s: Ludo Bakkovens
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smal omdat we door kwetsbare waterrijke gebieden gaan, waar fauna en flora net heel gevoelig is voor
recrea�edruk. MTBs veroorzaken blijvende schade aan wandelpaden. De footprint van een wandelaar is
onbeduidend, terwijl een mountainbike een permanente druk op een kleine oppervlakte genereert en zo
spoorvorming veroorzaakt. Smalle wandelpaden worden dan minder bewandelbaar of breder. Ook
wandelbruggetjes krijgen het zwaar te verduren en raken beschadigd.

• Stel dat we toch officieel MTBs toestaan? Dat worden er dan snel �en- tot honderdtallen per weekend en
worden dit de facto MTB routes waar de wandelaar moet wijken. De wandelpaden worden immers door
spoorvorming breder en modderiger totdat het amper bewandelbaar wordt. De Zandbergen in Kon�ch zijn
een voorbeeld van hoe MTBs zowat een heel gebied inpalmen ten koste van natuur. Pla�ormen als Strava
en Route4you moeten we constant benaderen om “fietsroutes” te laten schrappen. MTBs brengen deze
routes als presta�e in (waarbij men dan wel zondigt tegen de deontologische codes van deze pla�ormen),
waardoor een aanzuigeffect naar nog meer MTBs ontstaat... Uiteindelijk zijn we dan als Natuurpunt niet
meer met onze hoofdtaak, natuurbehoud en biodiversiteit, bezig. Dat is de wereld op zijn kop.

• Het klopt wellicht dat er 'goeie' (die voldoende respect opbrengen) en 'minder nobele' MTBs zijn. Maar
we kunnen nu eenmaal op de toegankelijkheid geen uitzonderingen maken. Het merendeel is wellicht ook
niet bereid om op te draaien voor herstellingen of Natuurpunt mee te helpen aan het uitbreiden van natuur.
Ook hier veralgemenen we niet: we hebben wel degelijk fervente MTBs in onze beheerteams. Zij begrijpen
wel hoe kwetsbaar een natuurgebied kan zijn en ze gaan voor hun spor�eve hobby naar die (grote)
gebieden waar het officieel wel mag.

Ten slo�e een retorische vraag: Wat houdt MTBs tegen om zich te organiseren en ook trage wegen in
beheer te nemen en die open te stellen? Ga in gesprek met landbouwers, eigenaars, en laat ons weten waar
we kunnen helpen. Enkel door samen inspanningen te leveren kunnen we de overblijvende trage wegen
verder openstellen. De oplossing is dus eerder de open ruimte uit te breiden, en niet de inspanningen van
anderen claimen.

Dat kost �jd en moeite, maar dan groeit ook het besef (en respect) dat het niet zo vanzelfsprekend is om op
35 jaar 70 ha natuur in beide gemeenten te vrijwaren.

Zo werkt het ook elders in België of het buitenland: alleen als natuur- en/of bosgebieden voldoende groot
zijn kunnen meerdere recrea�es worden gecombineerd. Maar dan spreken we al van e�elijke honderden
hectaren aaneengesloten gebied. Zelfs dan moeten er nog keuzes gemaakt worden: naast MTBs zijn er nog
andere vragende par�jen, waaronder jeugd, ruiterij, … .

Het gebruik van een kwetsbaar natuurgebied door verschillende recrea�eve doelgroepen is niet
verenigbaar met de hoofddoelstelling van natuurbeheer en biodiversiteit.

Die natuur uitbreiden (door gerichte aankopen, ontsnippering en dergelijke) is onze hoofdtaak om zo de
laatste waardevolle open ruimte te behouden, en de robuuste natuur te creëren die we ongelofelijk hard
gaan nodig hebben om ons te wapenen tegen klimaatverandering. De ecosysteemdiensten, waaronder
biodiversiteit, waterbuffering, verna�ng van natuur, maar ook wandelrecrea�e, hebben een gigan�sche
return naar de maatschappij.

Misschien zou het een goed idee zijn om natuurgebieden, of een bos, of rivier, een rechtspersoonlijkheid te
geven. Dan is het ook duidelijk dat natuur, als ‘eigenaar’, de hoofdstem hee� in dit debat. Dat is niet
onrealis�sch en wordt nu al toegepast in Nieuw-Zeeland. Maar zolang dit niet gebeurt is het onze
verantwoordelijkheid om natuur en bos die stem te geven! We doen dat gra�s en met heel veel vrijwilligers!

Wim en Dirk
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Zelf aan de slag met een voedselbos of gelaagde tuin

Foto: Bénédicte Ho�let

Voedselbosranden en gelaagde tuinen – hoe begin je eraan?

De aanleg van een voedselbos of gelaagde tuin kan misschien wat overweldigend lijken in het begin.
Het vergt zeker een doordachte manier van aanplanten, maar de idee is dat de natuur voor de rest
zorgt! A�ankelijk van de verwach�ngen die je hebt, is meer of minder van jouw �jd en energie nodig.

1. Maak een plan
Een goede voorbereiding is het halve werk en garandeert een grotere kans op succes en … voldoening.
Overweeg goed waar je met je grond naartoe wil. Er zijn heel wat mogelijkheden die zorgen voor een
eetbare tuin met aandacht voor een ruime biodiversiteit.

Bekijk de grond die je ter beschikking hebt. Dat is de basis om een goed plan op te stellen. Zaken zoals
het soort bodem, de afme�ngen en de ligging van het perceel zijn belangrijk. Hoe wil je je tuin indelen?
Waar komt de wind vandaan? Hou ook rekening met de we�elijke bepalingen.

2. Wat wil je doen in en met jouw voedselbos of gelaagde tuin?

- Wil je voedsel produceren? Courante en minder courante fruitsoorten, bessen, wilde planten,
doorlevende planten, …

- Wil je je tuin ecologischer maken? Planten voor bestuivers, inheems plantgoed, beperkt maaibeheer,
water, veilige nestgelegenheid voor vogels, …
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- Moet je gelaagde tuin ook nog andere
nu�ge func�es vervullen? Brandhout,
schaduwplek, open plek voor picknick,
therapeu�sche ruimte, …

- Wil je een gelaagde tuin om esthe�sche
redenen? Bloesems, herfstverkleuringen,
silhouet van bomen en struiken, zicht op
het omliggend landschap of storende
construc�es uit het zicht ze�en, …

- Hou rekening met de maximale hoogte
van bomen en struiken en met beschikbare
oppervlakte versus de noodzakelijke
oppervlakte. De hoogte en omvang van
fruitbomen verschilt sterk van soort fruit, maar ook per variëteit. Een hoogstam appel (20 m²), halfstam
(9 m²), een fruitboompje in een fruithaag (1m²)

- Hoeveel �jd wil je besteden aan het beheer?

3. Waar kies je best jouw assor�ment?

Met al deze informa�e kan je aan de slag om je assor�ment plantgoed te kiezen. Er zijn enorm veel
mogelijkheden en elke keuze hee� zijn impact.

Voor fruitbomen snuister je best in het uitgebreide assor�ment van de Na�onale Boomgaarden
S�ch�ng. Daar vind je heel veel oude rassen met hun specifieke func�e en ook de onontbeerlijke
informa�e in verband met kruisbestuiving.

Bij de behaagac�e van je gemeente vind je kwaliteitsvol plantgoed aan gesubsidieerde prijzen. Dat is
heel interessant om onder andere een heg of houtkant aan te planten, als windscherm rond je
voedselbos of gelaagde tuin.

Consulteer de catalogi van gespecialiseerde kwekerijen voor bessen- en voedselbossenplantgoed. Denk
hierbij zeker aan je lokale plantencentra. De kans is namelijk groot dat hun planten in een gelijkaardige
bodem staan als die van jouw tuin.

Ga zeker ook na of je in aanmerking komt voor subsidies.

Alvast veel plezier met de aanleg van jouw stukje paradijs op aarde!

Deze bijdrage is gebaseerd op het stappenplan uitgewerkt door Annick Hollebeke. Op www.tuinenvanheden.be staat
een uitgebreide versie met checklist. Twijfel vooral niet om je project aan te melden. Tuinen van hEden hee� als
doelstelling een krach�g netwerk uit te bouwen waarin mensen elkaar inspireren, informeren, begeleiden en
ondersteunen om zoveel mogelijk gelaagde tuinen en voedselbossen aan te leggen.

Benedicte Ho�let

- - Foto: Bénédicte Ho�let

https://www.tuinenvanheden.be/
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Edi�e 2022 van de Run for Nature was
een topper!

Ondanks de iets moeilijkere kalender halfweg de
paasvakan�e namen ongeveer 420 lopers deel aan
dit evenement in het kader van Expedi�e
Natuurpunt.

Zij werden ontvangen in het prach�ge dorp dat de
organisa�e had gebouwd naast het Mosterdpotje.

Voor de eerste keer was er keuze uit drie afstanden.
De 6 km bracht de loper doorheen de Mosterdpot,
de Goorbosbeekvallei en het Mouriaubos. Met de 10

km versie kreeg je daar bekken 4 van water-link en
Roosendael bij. De nieuwe 14 km route ten slo�e
liet je daarenboven ook genieten van bekken 3.

Een leuke verrassing was de aanmoediging die de
lopers in Roosendael te beurt viel door de
enthousiaste djembégroep.

Zoals bij vorige gelegenheden werd het tunneltje
tussen de twee waterbekkens erg gesmaakt als
ervaring.

Het evenement kon trouwens op veel waardering
rekenen. We sprokkelden enkele commentaren.

Rob, Els en Jan (uit Antwerpen - 10 km): Super mooi
parcours, goed georganiseerd, perfect uitgepijld en
nergens kans op vergissing!

Jasmijn, Kim en Els (Lier - 14 km):We vonden het
heel fijn dat de startplaats dichtbij het treinsta�on
was en dus heel bereikbaar. De route was heel mooi,
alleen nogal uitdagend dat een ietwat modderig stuk
voor het laatste werd bewaard (n.v.d.r:
Goorbosbeekvallei).

Nick, Marlies, Melanie en hond Pippa (Kapelle-op-
den-Bos - 10 km): Heel leuke toer, goed
uitges�ppeld.

Sonja en Bart (Peulis - 14 km): Ik woonde vroeger in
Elzestraat vlakbij en wist niet eens dat naast de
Mechelsebaan een bos lag. We hebben veel nieuwe
dingen leren kennen en komen zeker nog terug.

Aan de bevoorradingspost Mouriaubos - Foto: Veerle De Boey

Ritmische aanmoediging in Roosendael - Foto: Peter Geschier

Overzicht van het dorp - Foto: Peter Geschier

Het tunneltje tussen de twee bekkens - Foto: Ludo Bakkovens
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Beste medewerkers van de Run for Nature Duffel
2022,

Wat is het aangenaam om met jullie samen te werken!
Er was ondersteuning door de vrijwilligers van Natuurpunt van verschillende afdelingen, Landelijke
Gilde Waarloos, groep ‘Bar ‘t Anker’ onze familie en nog anderen (onder meer een Natuurpuntlid
uit het Mouriaubos). Elke medewerker ze�e zijn persoonlijke capaciteiten in van promo�e over
voorbereiding tot a�raak.
Jullie waren enthousiast, stelden materiaal ter beschikking, brachten ideeën aan, zagen waar werk

was, bedachten zelf oplossingen, zorgden voor
kersen op de taart: niets was jullie teveel!
Wijzelf twijfelen of we nog een volgende edi�e
willen organiseren, maar spreken toch over
“volgend jaar”: jullie posi�viteit en bereidwilligheid
liggen zeker aan de bron daarvan.
Dank je wel voor alle ondersteuning en als
vanzelfsprekende samenwerking!

Sabine en Koen

Dat interviewen was eigenlijk niet nodig: overal waar
je op het parcours stond zag je een glimlach, een
duim omhoog, �en vingers in de lucht: een opsteker
voor de organisatoren! (nog meer foto’s op
pag.31-32)

Koen en Sabine zijn heel erkentelijk voor de
verkregen ondersteuning door Wim Verhuur,
Decathlon, Beo, vzw 't Anker, domein Roosendael,
het PVT, het Vlaamse Kruis, Water-Link, de Vlaamse
Waterweg, de gemeente Duffel en Sport Vlaanderen.

Daarenboven zijn ze lyrisch over de bijdrage van hun
uitgebreide ploeg vrijwilligers. Hieronder lees je hun
dankwoord.

Peter

Foto’s: Peter Geschier
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Is het een wesp? Nee! Is het een vlinder? Ja, maar dan wel een wespvlinder!
Wespvlinders ontlenen hun naam aan het feit dat ze, als verdedigingsmiddel, wespen
nabootsen. Wespvlinders zijn geen dagvlinders maar wel uitsluitend overdag ac�ef.
Deze vlinders hebben een zeer speciale levenswijze: de rupsen leven namelijk in hun
waardplant en zijn dus niet gemakkelijk op te sporen. De vlinders zelf worden het
gemakkelijkst geïnventariseerd door gebruik te maken van feromonen.

Het mysterie van deze onbekende vlinderfamilie wordt uit de doeken gedaan door
kenner Theo Garrevoet.

De lezing gaat door in het Mosterdpotje, dinsdagavond 17 mei van 19 u. tot 21.30 u.
en kost € 7 per persoon te storten op rekeningnummer BE65 5230 8019 2096 van
Natuurpunt Oude Spoorweg met vermelding: Wespvlinders.
Inschrijven verplicht via onze website.

In afspraak met de geïnteresseerden kan er na de lezing een datum worden afgesproken voor een
veldexcursie om deze insecten in het wild te spo�en en te determineren.

Contact: Rebecca Pers, 0486 79 16 12, rebeccapers@yahoo.com

Lezing over wespvlinders

Binnenkort is het weer zomer: hoog �jd om wilde planten te gaan bekijken.

Van half mei tot half juli zullen we met onze natuurstudiewerkgroep elke dinsdagavond planten inventariseren. We
nodigen graag iedereen uit die interesse hee� om boeiende planten in eigen streek te leren kennen.

Als onderzoeksterrein opteren we de voor het publiek ontoegankelijke bekkens van water-link in Duffel, maar bekijken
ook enkele gebieden in eigen beheer en percelen die we in de nabije toekomst willen aankopen.

Voorkennis is niet vereist, een gezonde interesse voor planten is dat wel. Het is niet erg als je moeite hebt om
paardenbloem en gewoon biggenkruid uit elkaar te halen, of je twijfelt over het verschil tussen een margriet en een
madelie�e. Luc De Naegel, een bioloog van opleiding en vrijwilliger in onze afdeling en ikzelf leggen het je graag uit.

Luc is ook kenner van insecten, daar zullen we dus zeker ook naar kijken. Wie weet spo�en we wel een ree of een vos
die op de rus�ge bekkens van water-link wel eens te zien zijn.

Kom dus gerust langs. Een plantengids, Obsiden�fy op je smartphone, een loep of een verrekijker ter beschikking
hebben kan handig zijn maar is geen verplich�ng.

Zin in natuurstudie, zin in wat extra botanische kennis? Dan zijn deze avondexcursies iets voor jou. Deelnemen is
uiteraard gra�s. Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur tot de duisternis invalt:

Johan Asselberghs

dinsdag 3 mei Oude Spoorwegberm Ferdinand Maesstraat Waarloos (aan insectenhotel)
dinsdag 31 mei water-link bekken 2 parking Handelsstraat Duffel
dinsdag 7 juni water-link bekken 2 parking Handelsstraat Duffel
dinsdag 14 juni water-link bekken 1 Binnenweg Duffel - Duffelsluizen
dinsdag 21 juni Goorbosbeekvallei Mechelsebaan / Fiets-o-strade Duffel
dinsdag 28 juni water-link bekken 1 Binnenweg Duffel Duffel sluizen
dinsdag 5 juli water-link bekken 4 Toegang Mosterdpot
dinsdag 12 juli water-link bekken 5 - Eekhoven Toegang Notmeir Duffel
dinsdag 19 juli water-link bekken 4 Toegang Mosterdpot

Je botanische kennis bijschaven in je buurt

Hoornaarvlinder
Foto: Theo Garrevoet

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-wespvlinders.html
mailto:rebeccapers@yahoo.com
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Zaterdag 30 april Meiklokjeswandeling

Mosterdpot

Afspraak: 14 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
te Duffel. Einde omstreeks 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

maandag 2 mei
Event voor de aarde

Babbelbeekse beemden

Afspraak: 15.00 u. aan de ingang van het natuurgebied, in
de Bremstraat vlakbij Senthout Duffel
Einde omstreeks 16.00 u.
Inschrijven (gra�s) via onze website
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

dinsdag 3 mei
Inventarisa�e van de flora

Oude Spoorwegberm

Afspraak: 19.30 u. Ferdinand Maesstraat (aan het
insectenhotel).
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

zondag 8 mei
Dauwwandeling/ontbijt/

kriebelac�viteit

Afspraak: bij Sabine, Groenenhoek 3 te Waarloos
Meer info op h�ps://waarloos.landelijkegilden.be/
ac�viteiten/61227. Inschrijven ook via onze website
Contact: Els Lauwers 0473/34 53 40

zondag 15 mei

Ini�a�es qi gong in de natuur

Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
te Duffel. Einde omstreeks 11 u. Begeleiding: Judith
Spillemaeckers. € 5 voor leden, € 7 voor niet-leden.
Inschrijven via onze website
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

dinsdag 17 mei
Lezing wespvlinders

Een mysterieuze insectenfamilie
uit de doeken gedaan

Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje, einde +/- 21.30 u.
Gids: Theo Garrevoet
Meer info op pagina 14
€7 per persoon. Inschrijven verplicht via onze website
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zondag 22 mei Natuurwerkdag
Langbos & Babbelse

Plassen(v.m.)
Schapenhagen(n.m.)
met scouts Kokaz

Afspraak: 9.30 u. Ter hoogte van de Scouts Kokaz -
Duffelshoek Kon�ch.
Einde omstreeks 16 u. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik
Woestenborghs 0479 / 80 83 87

zaterdag 28 mei Meifeesten Kon�ch Kazerne

Promo�estand

Afspraak: 10 u. in Kon�ch Kazerne
Einde omstreeks 17 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zondag 29 mei
Natuurwerkdag

Oude Spoorwegberm

Samen met jins KoKaz

Afspraak: 9.30 u. ingang langs Gasthuisstraat ter hoogte
van Diepe Route.
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Karen
Lantermann 0473/61 26 98

dinsdag 31 mei
&dinsdag 7 juni Inventarisa�e van de flora

Bekken 2 water-link

Afspraak: 19.30 u. Toegangspoort aan de ingang parking
Handelsstraat Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

vrijdag 10 juni
Voorbereiding werkdag

Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 14 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel. Einde omstreeks 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Peter Peeters
0497/17 18 14

zaterdag 11 juni Natuurwerkdag

Mosterdpot

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

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-henry-mentinck.html
https://waarloos.landelijkegilden.be/activiteiten/61227
https://waarloos.landelijkegilden.be/activiteiten/61227
https://natuurpuntoudespoorweg.be/
https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-qi-gong.html
https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-wespvlinders.html
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zondag 12 juni
Natuurwerkdag

Babbelbeekse Beemden

maaien wandelpad

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat vlakbij Senthout Duffel Einde omstreeks 16 u.
Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Peter Peeters
0497/17 18 14

dinsdag 14 juni

Inventarisa�e van de flora

Bekken 1 water-link

Afspraak: 19.30 u. ingang bekken 1 - weg naar Duffelsluizen
(zijstraatje Binnenweg) te Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

zaterdag 18 juni

Natuurwerkdag
Goorbosbeekvallei

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het bos links van de
serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei van aan de
spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel)
Einde omstreeks 13 u.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

dinsdag 21 juni

Inventarisa�e van de flora

Goorbosbeekvallei

Afspraak: 19.30 u. ingang van het natuurgebied, naast de
fiets-o-strade, 200 m links van de Mechelsebaan te Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

woensdag 22
juni Open bestuursvergadering:

iedereen welkom

Afspraak: 20.15 u. aan ‘t Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
te Duffel (parkeren mogelijk op PVT).
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28

zaterdag 25 en
zondag 26 juni Natuurwerkdag

Oude Spoorwegberm

Afspraak: zaterdag 9.30 u. ingang Zilverbergstraat Kon�ch,
zondag 9.30 u. ingang Oude Waarloossteenweg (v.m.) en
Lage Vosbergstraat grens Rumst/Duffel. Einde +/- 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Karen
Lantermann 0473/61 26 98

dinsdag 28 juni

Inventarisa�e van de flora

Bekken 1 water-link

Afspraak: 19.30 u. ingang bekken 1 - weg naar Duffelsluizen
(zijstraatje Binnenweg) te Duffel
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

zondag 3 juli
Zomerwandeling

Bekken 1 water-link

Afspraak: 19.30 u. ingang bekken 1 - weg naar Duffelsluizen
(zijstraatje Binnenweg) te Duffel
Einde omstreeks 16.30 u.
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

dinsdag 5 juli
Inventarisa�e van de flora

Bekken 4 water-link

Afspraak: 19.30 u. toegangspoort in de Mosterdpot
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

dinsdag 12 juli
Inventarisa�e van de flora

Bekken Eekhoven water-link

Afspraak: 19.30 u. toegangspoort Notmeir-Walemstraat.
Einde omstreeks het invallen van de avond.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86

dinsdag 19 juli
Inventarisa�e van de flora

Bekken 4 water-link

Afspraak: 19.30 u. toegangspoort in de Mosterdpot
Einde omstreeks het invallen van de avond
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De
Naegel 03/288 84 86
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Studie

Dier in de kijker: de klokjesdikpoot

Wie dit voorjaar deelnam aan de cursus kon al wat proeven van het wondere leven van wilde bijen. In dit
ar�kel bespreek ik één soort in het bijzonder: de klokjesdikpoot, een soort waar de meeste lezers nog nooit
van hoorden. Nochtans zijn wilde bijen “hot”. Onbekend is onbemind, daar moeten we iets aan doen!

De klokjesdikpoot is een dikpootbij. Die soort dankt haar naam aan
het verdikte klauwtjeslid: het onderste deel van de poot met daaraan
de klauwtjes. Zoals veel andere soorten wilde bijen verzamelt de
klokjesdikpoot stuifmeel op specifieke bloemen. De naam verklapt
het al: in dit geval op allerlei klokjes. Het voor de larven benodigde
stuifmeel vervoeren ze tussen haren aan de achterpoten.

Alhoewel de vrouwtjes zijn gespecialiseerd op een waaier van
klokjes, kan men de mannetjes op andere bloemen aantreffen zoals
kaasjeskruid, �jm, knoopkruid, beemdooievaarsbek.

De klokjesdikpoot is 11 tot 13 mm groot en lijkt wat op een zandbij, maar zonder haarflosje aan de basis van
de achterpoten. De kop en het borststuk van het vrouwtje zijn bruin behaard, het achterlijf hee� zeer smalle
wi�e haarbandjes op het eind van de segmenten en een opvallende, oranjegeel behaarde achterlijfspunt.
Het mannetje is geelbruin tot vosrood behaard. Ze vliegen van juni tot september, maar vooral in juli en
augustus.

De wij�esbij graa� het ondergrondse nest tussen de begroeiing op kale of enigszins beschaduwde plaatsen
op een vlakke of licht hellende bodem. De nes�ngang zit in het centrum van een kegelvormig heuveltje van
uitgegraven grond. Elk vrouwtje graa� een gang die 20 cm recht naar beneden gaat, haaks erop maakt ze
vijf cm lange zijgangen. Aan het eind maakt ze een eivormige broedcel, die ze bekleedt met een wasach�ge
substan�e die ze zelf uitscheidt. Achterin legt ze een vormeloze hoop stuifmeel, daarboven komt één ei en
wordt de cel met aarde afgesloten. Dikpootbijen overwinteren waarschijnlijk als larve in winterrust in een
cocon.

De wij�es overnachten in hun nest, maar bij slecht of koud weer
slapen ze net als de mannetjes in bloemen. Dit is veelal in klokjes,
maar ook in bloemen van het muskuskaasjeskruid of cichorei.

Er zijn heel wat klokjes nodig om voldoende stuifmeel te verzamelen:
per broedcel is 44 mm³ stuifmeel nodig, waarvoor niet minder dan
66 bloemen nodig zijn. In de prak�jk is per bloem slechts 40 % van de
beschikbare hoeveelheid stuifmeel voor een bezoekende bij
beschikbaar. Voor elk eitje moet de bij dus 165 klokjes bezoeken!

Deze soort is zeker geen algemene soort, plaatselijk kan ze wel vrij
talrijk zijn, uiteraard waar voldoende klokjes aanwezig zijn. Meestal is dit langs zonnige bosranden, droge
schrale biotopen en kalkgraslanden, maar ook in parken en (heem)tuinen in stedelijke gebieden.

In onze regio zijn er waarnemingen in Lint, Mortsel, Boechout, Walem en zelfs in het stadscentrum van
Mechelen. Uitkijken dus maar, wellicht komt dit diertje ook in Kon�ch en Duffel voor. Het zou me
verwonderen dat de klokjesdikpoot niet zou voorkomen langs de bermen van water-link.

Dus laten we er een Natuurpunt Oude Spoorweg challenge van maken: wie de eerste aanvaarde
waarneming van een klokjesdikpoot op waarnemingen.be in Kon�ch of Duffel plaatst, krijgt een prijs!

Nog een �p: voor veel soorten wilde bijen kan je op internet prima determina�etabellen en
soortenbeschrijvingen vinden: neem zeker een kijkje op: aculea.be/studie/determina�e-bijen/soortenfiches
en www.nederlandsesoorten.nl

Dirk

Klokjesdikpoot (v) - Foto: Frits Bink via Saxifraga

Klokjesdikpoot - Foto: Pieter Van Breugel via Saxifraga

https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/soortenfiches
https://www.nederlandsesoorten.nl
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Eind vorig jaar werden we gecontacteerd door
Charlo�e De Wit van Regionaal Landschap Rivierenland
met een vraag. Of we wilden faciliteren bij een
geplande cursus haagvlechten?

Heel graag gingen we hierop in!

Zo zorgden we ervoor dat op 23 februari en 9 maart de
theore�sche lessen in de voormiddag konden
doorgaan in het Mosterdpotje en dat vanaf 11 u. De
prak�jk kon worden uitgevoerd langs de trage weg aan

de Goorboslei.

Vrijwilligers die regelma�g komen meehelpen met de
beheerwerken in de Goorbosbeekvallei weten dat ik er
al jaren van droom de hagen langs de trage weg te
vlechten.

Alleen ontbrak tot nog toe de �jd om a) een cursus te
volgen, b) �jd te vinden in de drukke beheeragenda om
er dan ook effec�ef werk van te maken.

Wat een cadeau was dit dus!

Bovendien zorgden de weergoden ervoor dat de
cursusdagen de enige dagen waren met prach�g weer
in een vrij onrus�ge periode.

De beide ploegen waren ook uiterst gemo�veerd en
geleid door specialist Valen�jn van Inverde werd er
prach�g werk geleverd.

Het is anders wel schrikken als je dit soort werken nog
nooit hebt gezien: het lijkt er meer op dat de struiken
vakkundig worden vernield. Maar de kenner bezwoer ons dat de natuur haar werk zal doen en dat

we zouden opkijken eens alles begon op te schieten.

Hij had helemaal gelijk, zie maar op de foto hiernaast.
Ga zeker zelf eens langs en kijk hoe deze oeroude
techniek ook heden ten dage kan worden toegepast in
plaats van die verschrikkelijke prikkeldraad.

Op de volgende pagina lees je het verslag dat een
andere medewerker van het regionaal landschap
opmaakte.

Peter

Heggen leggen

Het resultaat van cursusdag 1 - Foto: Peter Geschier

Half april: de natuur herstelt wonderbaarlijk - Foto: Peter Geschier

De groep cursisten van 09/03 met Charlo�e (L)- Foto: Peter Geschier

De groep cursisten van 23/02 met Valen�jn - Foto: Peter Geschier
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Bij het vlechten van heggen worden stammen en
takken ingekapt, soms ook geleid, gebogen of geknikt
en daarna bijna horizontaal neergelegd en door elkaar
gevlochten. Deze techniek werd meer dan
tweeduizend jaar toegepast om alleenstaande
boerderijen te beschermen tegen indringers en om
het vee op de weides te houden. Bovendien leverden
gevlochten heggen hakhout, vruchten en kruiden.

Door de komst van prikkeldraad, zo’n 100 jaar
geleden, verdwenen steeds meer gevlochten heggen uit ons landschap. Gelukkig is het �j de laatste
jaren gekeerd en bekwamen steeds meer mensen zich in het haagvlechten of heggen leggen. Wij
gingen alvast een kijkje nemen bij de cursus heggen leggen in de Goorbosbeekvallei in Sint-
Katelijne-Waver en verzamelden volgende reac�es.

Johan Bosmans vertelt enthousiast: “ik ben kapitein van
een schip en spendeer veel �jd op zee. Wanneer ik voet
aan wal zet, ga ik graag de natuur in. Mijn
bemanningsleden noemen me niet voor niets de
‘groene kapitein’. Enkele jaren geleden kocht ik een lap
grond waarop ik kippen en schapen hou. In de
toekomst wil ik de heggen die mijn weide omzomen,
graag zelf vlechten. Vandaag heb ik trouwens niet
alleen heggen leren leggen, maar ontmoe�e ook enkele
fantas�sche mensen.

Inge Stevens, één van de twee dames die de cursus volgen, werkt bij vzw De Maanwandelaars, een
woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik wil graag haagvlechten met
onze bewoners. Je zou eens moeten weten hoe hard zij
genieten van de natuur, hoe het hun zelfvertrouwen
een boost gee� en hoe samenwerken het
groepsgevoel s�muleert. Voor de bewoners is het
bovendien een ideale afwisseling met het werk dat ze
opknappen voor de kringwinkel. In het verleden legden
we met Maanlanders ook al een blotevoetenpad en
een belee�uin aan.

Ook de andere cursisten zijn het erover eens. Heggen
leggen is fijn, het verhoogt de natuurwaarde, gee� vogels en kleine zoogdieren voedsel en
nestgelegenheid en het resultaat is zoveel mooier dan prikkeldraad. De opgelopen schrammen
nemen we er graag bij!

Bart Vermylen (Regionaal Landschap Rivierenland)

Groene kapitein Johan Foto: Bart Vermylen

Valen�jn, Johan en Charlo�e Foto: Bart Vermylen

Inge (rechts) Foto: Bart Vermylen
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Te gek denk je? Toch is het dit voorjaar een erns�g voornemen van Henry
Men�nk, een duurzaam ondernemer met veel geduld. Hij vertrekt vanuit
Nederland al wandelend met een kruiwagen aarde naar Parijs waar het
hoofdkwar�er van de Unesco zetelt. Hij start op 22 april (dag van de aarde) om
op 5 juni, wereldmilieudag aan te komen. Henry passeert op zijn krui-tocht heel
wat gemeenten en daar is Duffel er één van. Naast aandacht vragen voor zijn
ac�e verbindt hij zich ook met lokale ini�a�even en gelijkgestemden die
daadwerkelijk de aarde helpen gezond te maken.

Samen met onze burgemeester ontvangt een delega�e van Natuurpunt Oude
Spoorweg Henry Men�nk met kruiwagen en begeleiders in natuurgebied
“Babbelbeekse beemden”. Na een korte toelich�ng van ons beider projecten
voegen we een zakje Duffelse aarde toe aan Henry’s kruiwagen.

Je bent welkom op dit bijzonder evenement opmaandag 2 mei om 15.00 u.
Babbelbeekse Beemden, Senthout Duffel.

Schrijf je op onze website gra�s in als je er bij wil zijn, dan ontvang je de laatste afspraken over het bezoek
van Henry Men�nk op zijn krui-tocht.

Chi Neng Qigong is een Chinese medita�eve bewegingsleer, die je dichter
bij je eigen natuur brengt. Als natuurlie�ebbers kijken we graag naar de
natuur rondom ons, maar dat wordt nog intenser vanuit de verbinding
met jezelf en dat kan je nu zelf komen ervaren.
Qigong betekent le�erlijk ‘de kunde (gong) om met levensenergie (qi) om
te gaan.’ Chi Neng Qigong is eenvoudig uit te voeren en toegankelijk voor
iedereen die gezondheid, vitaliteit en ontspanning belangrijk vindt.
Tijdens deze kennismakingssessie voeren we heel eenvoudige, zachte en

bewuste bewegingen uit in de open buitenlucht. Ervaring is zeker niet vereist. Trek losse kledij aan in
laagjes die je gemakkelijk aan en uit kan trekken, schoenen waarin je voeten vrij zijn, neem eventueel een
handdoek mee om op te staan en wat water om te drinken �jdens de oefeningen.
Dit kennismakingsmoment wordt gegeven in natuurgebied de Mosterdpot door Judith Spillemaeckers (Chi
Neng Qigong Instructor Level 2) op zondag 15 mei van 9.30u tot 11u00.
Na de ini�a�e genieten we nog even na bij een drankje (in de deelnameprijs inbegrepen)
Verwelkoming om 9u30 u. aan het Natuureduca�ef centrum ‘t Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel.
Bijdrage: € 5 voor Natuurpuntleden en € 7 voor niet-leden, inschrijven via onze website

Op 25 en 26 juni nemen liefst vier ploegen voor onze afdeling deel aan de Natuurpunt Expedi�e. Je kan hen
én dus onze gebieden steunen: ga naar h�ps://expedi�e.natuurpunt.be/projects, zoek de naam en doe je
bijdrage. Alvast bedankt!

De Dunkers voor de Oude Spoorwegberm

Hurricanoes voor Mosterdpot-Goorbosbeekvallei

Laenen Jossen voor de Edegemse beekvallei

Ma Baker & Daddy Cool en hun schatjes van patatjes voor Mosterdpot-Goorbosbeekvallei

De hele aarde op de lijst werelderfgoed

Expeditie Natuurpunt

Initiatie Qigong

Henry Men�nck onderweg - Foto: Eric Boydens

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-henry-mentinck.html
https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijven-qi-gong.html
https://expeditie.natuurpunt.be/projects
https://expeditie.natuurpunt.be/project/35663
https://expeditie.natuurpunt.be/project/35639
https://expeditie.natuurpunt.be/project/36102
https://expeditie.natuurpunt.be/project/35665
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Sinds de grote renova�e van het Mosterdpotje van 2005 tot 2009 is het
nu meer dan �jd een en ander terug onder handen te nemen.
Vandaar onze oproep in onze laatste �jdschri�en naar hulp voor een
reeks opknapwerken. En: de voorbije maanden kregen we heel goed
nieuws!

Theo komt momenteel schilderen, Sam als bekwame stukadoor liet
weten beschikbaar te zijn en Timothy wil komen helpen bij de
herstelling van het houtwerk.

Enkele binnenmuren vertonen vochtproblemen en moeten opnieuw
worden gepleisterd en geschilderd, ook het plafond aan de binnenkant
van de toiletaanbouw moet worden vernieuwd.

De luiken van de bovenste ramen vertonen scheuren door vocht en zijn
te herstellen.
Nadien een grond- en eindlaag om alle luiken een nieuwe look te geven.

Twee schouwen van de houtkachels vertonen barsten en voor de
veiligheid willen we er enkele flexibele rookkanalen in plaatsen en
nadien alles mooi dicht pleisteren en schilderen.

De voorgevel moet na meer dan �en jaar opnieuw
tegen vocht worden behandeld en de cementboord
onder de gevelsteen moet worden bijgewerkt en
volledig rondom herschilderd.

Een street art kunstenaar is bereid om een passende
natuurtekening te schilderen op de zijgevel van het
Mosterdpotje, we kijken ernaar uit!

We hebben ook plannen om de boerentuin terug in
orde te brengen en te beplanten met een veelheid
aan bloemen en kruiden (prima voor bijtjes en
andere insecten!), de picknick tafel moet worden
opgeknapt, …

Zoals jullie lezen een hele reeks klusjes waar we graag nog beroep doen op extra helpende handen om dit te
realiseren.

Voor de boerentuin zijn er interessante ideeën maar nog te weinig uitvoerders. Wie voelt zich geroepen?

Tot slot willen we Akzo Nobel Paints Belgium NV hartelijk danken die opnieuw als belangrijke sponsor zal
zorgen voor alle nodige verven en toebehoren om onze geplande opfrissing te kunnen realiseren.

Ludo

Na corona is er eindelijk �jd voor een beperkte opfrissing !

Theo in ac�e - Foto: Ludo Bakkovens

Hier is werk aan! - Foto: Ludo Bakkovens
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Natuurpunt Beheer dienst Patrimonium nam het ini�a�ef om in
elke provincie enkele wandelingen langs bosuitbreidingsprojecten
te organiseren met als doel meer uitleg te geven over de
mogelijkheden voor de afdelingen en beheerteams.

Gezien we in 2019 een grootse bosaanplant realiseerden in de
Edegemse beekvallei kwamen we, net als �en andere projecten,
in aanmerking om met onze afdeling een excursie te organiseren.

In samenspraak met Tomas Dossche en Sofie Versweyveld van de
dienst bosuitbreiding organiseerden we op 7 februari een

gegidste wandeling in ons gebiedmetmogelijkheden voor overleg over het uitgevoerde bebossingsproject en
onze toekoms�ge projecten.

De meeste afdelingen uit onze regio waren vertegenwoordigd en Tomas en Sofie zorgden voor een duidelijke
toelich�ng bij de mogelijkheden om extra bosuitbreiding te realiseren via de beschikbare subsidies. Verder
werd uiteengezet hoe met bedrijven bos aan te planten, welke vergunningen nodig zijn en hoe naar de
bevolking campagne te voeren.

Voor de afdelingen is het belangrijk dat de res�inanciering op een aankoop voor extra bos beperkt blij� en
indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

Om een en ander nog eens te kunnen nalezen zorgden Tomas en Sofie ervoor dat elke deelnemer een
papieren brochure ontving.

Afgesloten werd bij een drankje en hapje in het gebied bij een alsmaar
aanwakkerende koude wind.

Beste lezer: geef zeker door als er in je buurt een mogelijke
opportuniteit is voor Natuurpunt om gronden aan te kopen (al dan
niet om te bebossen).

Mail naar ludo.bakkovens@telenet.be of bel 0494 707992

Ludo

Onze vrienden van streekvereniging Zuidrand melden ons dat het Boskapellenpad in Kon�ch is genomineerd
voor de wedstrijd “Wandeling van het jaar 2022”.
Wij werken uiteraard graag mee aan de promo�e van deze
wandeling die onder meer loopt door onze gebieden
Babbelse plassen, Schapenhagen en Oude Spoorwegberm.
Bij het opmaken van dit �jdschri� waren de details nog niet
bekend, maar je zal binnenkort op onze website kunnen
lezen hoe je je stem kunt uitbrengen om deze kandidatuur te
steunen.
Om het Boskapellenpad in de kijker te ze�en zal in de loop
van juni een wandeling worden georganiseerd, ook hiervoor
zul je alles zo snel mogelijk vinden op onze website.

Peter

Interessante terreinexcursie over bosuitbreiding in de Edegemse Beekvallei

Boskapellenpad in Kon�ch genomineerd

Foto: Dimitri Hoste

Foto: Ludo Bakkovens

mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
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Na een oproep van de Vlaamse Regering werd een gebiedscoali�e
opgericht waaronder onze afdeling maar ook de gemeente Duffel
werd gevraagd om een kandidatuur in te dienen teneinde het
na�onaal park Rivierenland op te richten.

De jury hee� echter laten weten dat we niet aan de voorwaarden
voldeden ook al was zij lovend over de aanpak en de sterke
gebiedscoali�e. Als nega�eve elementen wordt vooral aangegeven
dat de 50 % natuurtype 4 niet gehaald werd en het gebied te
versnipperd is waardoor de vooropgestelde 10.000 ha groei niet
realis�sch wordt geacht.

Voor onze afdeling is deze beoordeling vooral een signaal dat er in
onze regio nog te weinig natuur is. We moeten dus blijven werken aan het aaneensluiten van de natuur die er al is en
streven naar bijkomende natuur. We zijn wel tevreden dat de gemeente Duffel blij� geloven in dit project en met ons
wil blijven samenwerken om dit natuurpark in Duffel stap voor stap te realiseren.

Wordt vervolgd.

Johan en Ludo

Natuurpark Rivierenland werkt verder

Goed nieuws: de omgevingsvergunning voor de herinrich�ng is
verkregen: we kunnen nu aan de slag.

De provincie is bezig een aannemer aan te stellen en als alles goed
gaat beginnen de werken na de zomervakan�e en zou de hele
herinrich�ng tegen november dit jaar klaar moeten zijn.

Nog eens in een notendop wat er te gebeuren staat:
1. De knip voor het gemotoriseerd verkeer op Senthout wordt

defini�ef. De verharding wordt uitgebroken van de Hoevelaan tot
aan het kruispunt met de Missestraat
2. Senthout wordt daar een karrenspoor in beton. Fietsers,

wandelaars en lokale bewoners hebben nog toegang
3. De Arkelloop en de Babbelsebeek worden 800 meter langer dankzij de hermeandering
4. De sloot in de Babbelbeekse Beemden wordt vergroot, het slib geruimd en afgevoerd
5. De nieuwe hoofdingang om natuurgebied de Babbelbeekse Beemden te bezoeken wordt Senthout. Er komt een

fietsenstalling en een kleine belevingsruimte
6. De huidige ingang verdwijnt. Er komen twee bijkomende ingangen in de Bremstraat naar de nieuwe wandellus
7. De huidige Arkelloop zal het overstortwater opvangen van wijk De Beunt en wordt gedegradeerd tot

baangracht
8. Er komt een bijkomende poel
9. De twee huidige vlonderpaden worden met elkaar verbonden en er komt een vlonderpad om over de

Babelsebeek de oversteek te maken rich�ng Lier
10. Het natuurgebied Babbelbeekse Beemden breidt uit tot bijna 10 ha. De door de provincie gekochte percelen

worden in beheer gegeven van Natuurpunt.

In een volgend �jdschri� hopen we het nieuws te beves�gen van de effec�eve startdatum van de werken.

Johan Asselberghs

Omgevingsvergunning herinrich�ngswerken in de Babbelbeekse Beemden is verkregen

Foto: Peter Geschier
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Sinds 1979 bepaalt het Gewestplan van Mechelen wat planologisch kan en niet kan in de open ruimte van
Duffel Oost. In dat gebied is op enkele uitzonderingen na de open ruimte bijna volledig ingekleurd als
agrarisch gebied (gele kleur op het gewestplan).

Enkel aan de I�erbeek is een smalle zone afgebakend als
natuurreservaat (groen met symbool R) en naast de
bekkens van water-link vinden we ook wat bosgebied
(donkergroen) en bufferzone (lichtgroen met symbool T).
Het gaat over amper 3% van het gebied.
Voor Natuurpunt is de uitkomst van dit RUP (ruimtelijk
uitvoeringsplan) belangrijk. Er werden dan ook al
gesprekken gevoerd zodat de planmakers onze visie
kennen.

Met de opmaak van dit RUP voert de gemeente Duffel
het tweede en laatste luik van haar in 2009 goedgekeurd
ruimtelijk structuurplan uit, nadat de gemeenteraad in

2017 het eerste luik (RUP Open ruimte Duffel West) goedkeurde. Dit RUP leidde tot een herbestemming van
agrarisch gebied naar overstromingsgevoelig natuurgebied van het natuurgebied Babbelbeekse Beemden.
Ook de Oude Spoorwegberm werd herbestemd als natuurgebied en zelfs gedeelten errond zoals een
Ferrarisbos nabij de Bosstraat. Verder werd ook het serregebied tussen de Waarloossteenweg en de
Missestraat duidelijk begrensd, de rest bleef minstens serrevrij gebied en de zone ten oosten van de
Missestraat zelfs landschappelijk waardevol agrarisch gebied al dan niet met natuurverweving.

Nu zal men dezelfde oefening doen voor het grondgebied Duffel Oost. Wanneer die is afgerond zal de
gemeente Duffel voor zijn buitengebied afscheid nemen van het verouderde en achterhaalde Gewestplan,
wat vrij uniek is voor een Vlaamse gemeente.

Het belang van dit RUP mag dus zeker niet worden onderschat. Zo is het natuurgebied Goorbosbeekvallei,
ook al is het al gedeeltelijk erkend als natuurreservaat, planologisch helemaal niet beschermd want het hele
natuurreservaat ligt in een agrarische bestemming op het gewestplan. Nochtans zijn hier grote
natuurwaarden zoals na�e graslanden en rijke bosrelicten die de Vlaamse en zelfs Europese toetsing perfect
kunnen doorstaan en dus alle bescherming zouden moeten genieten. Bovendien zijn grote delen
noodzakelijk voor waterberging en -buffering. Het is dus
belangrijk dat deze gronden bescherming genieten met
een andere planologische bestemming. Er moet ook
een uitspraak komen over de zonevreemde en zelfs
gedeeltelijk illegale recrea�eve visvijver Rode Pen. Het
standpunt van Natuurpunt is daar heel duidelijk: de
fouten uit het verleden moeten hier volledig worden
rechtgezet. De na�e natuur van weleer moet terug in
ere worden hersteld zodat de hele verstoorde
waterhuishouding in de vallei kan worden omgevormd
tot een robuust zelfwerkend natuurlijk
overstromingsgebied met hoge natuurwaarden.
Voor deze na�e natuur- en bosgebieden en voor
landbouw totaal ongeschikte gronden is voor Natuurpunt de bestemming natuurgebied de enige op�e.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet de resterende open ruimte in Duffel Oost bewaren en
de natuurwaarden beter beschermen

Deelgebied Goorbosbeekvallei

Deelgebied I�erbeekvallei
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Een gelijkaardige problema�ek geldt ook voor het erkende natuurreservaat Mosterdpot. Een deel is al wel
bestemd als bosgebied op het gewestplan, maar het grootste deel is dienstverleningsgebied waardoor een
aantal van onze beheerde hooilanden en bossen eigenlijk zonevreemd is. Hier vragen we de hele door ons
beheerde en erkende natuurreservaatzone defini�ef te herbestemmen naar natuurgebied (ook het
gedeelte bosgebied, want hierin is ook economische bosbouw mogelijk, wat uiteraard niet wenselijk is). We
vragen aan de gemeente ook een planologische oplossing voor ’t Mosterdpotje zodat we dit als afdeling
legaal verder kunnen uitbouwen tot een volwaardig bezoekerscentrum. Momenteel is het een zonevreemde
woning die er al stond voor het gewestplan, waardoor we dit niet als dusdanig kunnen uitbaten wegens
strijdig met de voorschri�en.

Belangrijk in Duffel Oost zijn ook de andere beekvalleien
zoals de Galgebeek, Reimeutersloop en I�erbeek samen
met een aantal zonevreemde bossen. De huidige
gewestplanbestemming laat in deze valleien het bouwen
van bijvoorbeeld serres of zelfs intensieve veebedrijven
toe en mits de opheffing van het verbod kunnen zelfs de
bossen worden gekapt om er een serre of veeteeltbedrijf
neer te poten. Dit is natuurlijk totaal ongewenst. Het
RUP dient volgens Natuurpunt deze valleien te bewaren
door ze minstens als bouwvrij agrarisch gebied (al dan
niet met natuurverweving als overdruk), landschappelijk
waardevol agrarisch gebied of gemengde open

ruimtegebied te herbestemmen. De nog resterende bossen kunnen uit hun zonevreemdheid worden
gehaald door ze in een natuurbestemming te steken waardoor ze planologisch de beste bescherming
krijgen. Zo bevriezen we defini�ef poten�ële verdere aantas�ng van de nog resterende ruimten.
Het RUP zal ook bepalen of en waar er nog grotere tuinbouwserres kunnen komen. Om verdere
versnippering en wildgroei te voorkomen dient dit voor ons in zones te zijn waar al serres zijn, uiteraard
voor zover ze geen beekvallei inpalmen.

Tot slot is ook het hele woonuitbreidingsgebied tussen de Kleuterstraat-Katelijnsesteenweg-Hoogstraat mee
in het projectgebied opgenomen. Voor Natuurpunt mag dit woonuitbreidingsgebied nooit worden
aangesneden en dient deze open ruimte met haar jarenlang ontwikkelde natuurwaarden met een nieuwe
planologische bestemming bewaard te blijven. Eventueel kan de gemeente ook een zone vrijhouden om
bijvoorbeeld overstroombare bouwgronden elders te ruilen.

Nog tot 12 mei 2022 zijn de proces- en toelich�ngsnota het onderwerp van een openbaar onderzoek.
Iedereen kan zijn of haar opmerkingen of ideeën aan de gemeente bezorgen. Onze afdeling zal deze grondig
doorlezen en haar opmerkingen en ideeën overmaken. Daarna gaat het planteam aan de slag. We zullen ze
alvast onze toekomstbeelden (voor de Kempen en zandig Vlaanderen) bezorgen die werden opgemaakt
naar aanleiding van 20 jaar Natuurpunt en de ac�e Natuur in het Hart zodat ze veel inspira�e kunnen
opdoen hoe het landelijk gebied van Duffel Oost er in 2050 zou kunnen uitzien.

Meer informa�e over het RUP open ruimte Duffel Oost: h�ps://www.duffel.be/grupduffeloost
Meer informa�e over onze eigen toekomstbeelden: www.natuurinhethart.be (zie ook pagina’s 4-5).

Meer informa�e over het reeds goedgekeurde RUP open ruimte Duffel West: h�ps://www.duffel.be/
gemeentelijkeruimtelijkeuitvoeringsplannen

Johan Asselberghs

Deelgebied Galgebeekvallei
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Jeugdpagina

Verslag kriebelak�viteit op zaterdag 12 maart in de Mosterdpot.

De zon was van de par�j en de bijen ook, samen met 15 kinderen en wat ouders en oma’s. Zelfs een jarige
deed zijn verjaardagsfeestje met zijn vriendjes, ouders en zusje op de Mosterdpot met de kriebelak�viteit
als onderdeel!

We verzamelden aan het grote bijenhotel waar we de vele zoemende wilde
bijen konden observeren �jdens een korte uitleg over de verschillende
soorten bijen en de bouw van dit insect. Naast de solitaire bijen zijn er ook
bijen die leven in een kolonie zoals de honingbij.

Om de sfeer op te voeren en elkaar een beetje beter te leren kennen, deden
we zelf een bijendans. Een spel deed ons dat drukke, vermoeiende en
prach�g georganiseerde teamwork van een bij in een bijenkorf zelf
ondervinden. Een samenwerking tussen de koningin, de werksters en de
darren met daarbij nog rekening houden met de vijanden van de bij!

Het spel werd besloten met de vaststelling hoe noodzakelijk bijen zijn voor
de voortplan�ng van bloemen en de produc�e van al die lekkere vruchten!

Daarna gingen we crea�ef aan de slag met het bouwen van een bijenhotel
en het knutselen van allerlei bijenwerkjes.

Voor de meesten was dit een posi�eve eerste kennismaking met onze
kriebelak�viteiten. Er is veel interesse voor de volgende kinder- en
gezinsak�viteiten dit schooljaar!

De eerstvolgende ac�viteit is op 8 mei: een workshop uilen met
braakballenonderzoek, eventueel voorafgegaan door een dauwwandeling
met ontbijt achteraf.

Gerd (begeleidster kriebelac�viteiten)

Natuurcryptogram
In het rooster vind je
cijfers: gelijke cijfers
staan voor gelijke
le�ers.
Bij een juiste oplossing
verschijnt in de grijze
vakjes ver�caal een
woord. De oplossing
vind je op
www.cryptochris.be/
natuurpunt waar ook
�ps en meer opgaven
staan.

Een BIJzondere puzzel!
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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 € 38 + € 8
leeggoed met een selec�e naar jouw keuze.

Daarnaast kan je ook de alom geprezen Dale (zie adverten�e
hierboven) bestellen aan € 26 (+ € 8 leeggoed) per bak.
Stuur een mail aan dirk.costrop@telenet.be
of sms je wensen naar 0476 / 66 08 28

mailto:dirk.costrop@telenet.be
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Rubriek

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

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 kern
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

Jorden Faes
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

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

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

Steve Laenens
Materiaalmeester
Kattenbroek 8, 2550 Kontich
gsm 0477/76 56 96
steve.laenens@skynet.be

Karen Lantermann
Conservator Oude Spoorwegberm
Leon Dumortierstraat 148, 2540 Hove
gsm 0473/61 26 98
karenlantermann@gmail.com

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

Greg Stevens
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

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

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:

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

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 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:

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

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

JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Voorzitter: Siemen Van Looy
Mailadres secretaris: jana.dries55@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen
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