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Rubriek
Info

Uitbreiding van het beheerteam Babbelbeekse beemden gezocht
Conservators Johan Asselberghs en Johan Doms zoeken een collega die hen wil bijstaan in de
administra�eve taken die nodig zijn bij het beheren van een natuurgebied. Wil je graag de natuur
helpen maar zie je wat op tegen het fysieke aspect dan is hier je kans!
Ook mensen die fysiek de handen uit de mouwen willen steken, zijn uiteraard welkom in het team!
Interesse? Meer informa�e kan je verkrijgen bij: Johan Asselberghs 0479 65 29 07 of
asselberghsjohan@gmail.com

Wil jij peter of meter worden?
Het beheer en onderhoud van onze gebieden vragen veel aandacht. De nodige ingrepen worden
dan ook zorgvuldig gepland.
Af en toe gebeurt het echter dat een gebied er door onvoorziene omstandigheden niet zo fraai
uitziet: bordjes vuil of verdwenen, een boom omgevallen over het wandelpad, iets forsere groei van
braam of netels, …
Wil jij ons helpen en die zaken signaleren? Contacteer dan de conservator van het gebied waar je
zoiets vaststelt of stuur een mail naar: info@natuurpuntoudespoorweg.be
Alvast bedankt!

Belangrijke afdelingsdata in 2022 (meer info op pagina’s 16 en 17)
28/08 Boerenmarkt Waarloos
10/09 Vrijwilligers BBQ: paella edi�e
11/09 Open monumentendag (Mosterdpotje)
02/10 Curieuzeneuzemosterdpot
23/10 Herfstwandeling Oude Spoorwegberm en Schapenhagen
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, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Koen Maes, Luc Corsmit, Ludo Bakkovens, Marleen
Van Puyvelde, Peter Geschier, Rebecca Pers, Sabine Cers�aens
Foto’s/tekeningen: Koen Vriens, Krzysztof Niewolny, Luc De Naegel, Ludo Bakkovens, Marcel Langelaan,
Marjolijn Broos, Mark Zekhuis, Patrick Vanmeenen, Peter Geschier, Rebecca Pers, Sabine Cers�aens, Sonja
Vanreet
Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop,Jan Wijgerde, Johan Asselberghs, 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 september naar de redac�e op mailadres redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be
Dit �jdschri� werd gedrukt op cyclusprintpapier met vegetale inkten.
Foto cover: de buizerd van Dzia op de zijgevel van het Mosterdpotje
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foto: Peter Geschier

Voorwoord
Rubriek
Beste natuurpunters
De wereld lijkt wel op zijn kop te staan, niets
is nog als voorheen: klimaatverandering,
oorlogsretoriek en oorlog in Europa,
torenhoge infla�e en gasprijzen, kri�eke
voedselbevoorrading en s�kstofcrisis,
onderbroken bevoorradingsketens en ga zo
maar door… . Dit is zeer zorgwekkend
allemaal, maar gelukkig zit pessimisme niet in
onze natuur ( ).
Heel wat mensen willen gelukkig een tandje
bijsteken om de natuur in onze regio te
helpen, ofwel door financiële steun ofwel
door zelf fysiek aan natuurbeheer te doen.
Zo waren bij Expedi�e Natuurpunt niet
minder dan vijf ploegen ac�ef voor onze
gebieden. De Brons�ge Bevers, de Dunkers,
de Hurricanoes, Laenen Jossen en Ma Baker &
Daddy Cool en hun schatjes van patatjes
verzamelden met een waaier aan ac�viteiten
een geweldige € 13210,16 voor MosterdpotGoorbosbeekvallei, de Oude Spoorwegberm
en de Edegemse Beekvallei. Een dikke
dankjewel en proficiat voor de geleverde
spor�eve presta�e �jdens de expedi�e zelf.
Het totale bedrag dat de pakweg 120 ploegen
inzamelden was niet minder dan € 338.581!
Voor extra hulp bij beheerwerken kunnen we
in Kon�ch gelukkig rekenen op scouts en
Chiro. Hierdoor liggen de wandelpaden en
hooilandjes van de Oude Spoorwegberm er
weer netjes bij, wat de vele wandelaars en
joggers duidelijk appreciëren. Het
subsidiesysteem van Kon�ch om verenigingen
bij maatschappelijk relevante projecten
financieel te ondersteunen is een absolute
voltreffer: een win-win voor de
jeugdverenigingen die extra geld krijgen voor
hun kampen en werking, voor ons als
natuurbeheerders want vele handen maken
het werk licht en voor de wandelaars om van
de natuur te genieten zonder hinderende
netels op het wandelpad. Een �p voor

gemeente Duffel: kijk eens voor inspira�e
naar buurgemeente Kon�ch hoe men
verenigingen die een bijdrage aan onze
maatschappij leveren kan ondersteunen.
Aan het Mosterdpotje was eind mei heel wat
te beleven. Graffi�kunstenaar Dzia hee� de
zijgevel van het Mosterdpotje versierd met
een schi�erend beeld van een buizerd.
Indrukwekkend, ga zeker een kijkje nemen!
De tekening werd ingehuldigd door minister
Demir, dit als afsluiter van een korte
wandeling door de Mosterdpot. Zij was
uitgenodigd door NVA-Duffel, met aansluitend
een hapje en drankje op het terras van het
Mosterdpotje met interessante informele
gesprekken.
Vanaf september staat de Mosterdpot weer
volop in de kijker: op 10 september
organiseren we de jaarlijkse vrijwilligers BBQ
(info zie elders in dit nummer), op 11
september vindt er de openmonumentendag
plaats met als thema duurzaamheid en op 2
oktober is er opnieuw het niet te missen
event Curieuzeneuzemosterdpot.
Noteer deze data zeker in je agenda!
Als afsluiter kan ik nog vermelden dat we
werken aan een nieuw natuurproject, in een
volgend nummer hierover meer.
Geniet ondertussen van de zomer en
nazomer, we zien jullie graag op een van onze
ac�viteiten.
Dirk
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Interview

Bike Van Ham
Een �jdje terug ontvingen we een mail van Bike waarin ze aangaf dat ze graag wilde vertellen over haar
ecologische wei en de vzw Paardengek. Bike werkt in de bioklas in Edegem waar haar twee passies: de
natuur en werken met kinderen, samen komen. In groene kringen hebben paardenhouders nogal een
kwalijke naam omdat hun weiden zelden biodivers zijn. Maar in dit interview vertelt Bike enthousiast over
hoe het anders kan en gee� ze concrete �ps over hoe je het houden van paarden en pony’s groener en
duurzamer kan aanpakken.
Sinds wanneer hee� de passie voor paarden je in haar greep?
Zolang ik me kan herinneren droom ik van een eigen
paard en toen ik na lang zeuren op acht jaar mijn
eerste paardrijlessen kreeg was dat een feest. De
microbe hee� me nadien niet meer losgelaten en
ondertussen heb ik ook al een hele �jd een eigen
ponyclub, waar we die kennis over en liefde voor
paarden kunnen doorgeven.
Hoe komt het dat paardenweides bij
natuurlie�ebbers zo’n slechte naam hebben?
Bike Van Ham - Foto: Rebecca Pers
Vaak zijn het schrale, kort afgegraasde vlaktes met
slechts één soort gras, waarop men dan nog eens kunstmest strooit en vergif spuit tegen ‘onkruid’ wat
helemaal niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit.

Jij besloot om het anders te doen. Hoe pakte je dit aan?

Eerst en vooral is het belangrijk dat een paard echt paard kan zijn. Daarmee bedoel ik dat een paard
voldoende vrijheid hee� en vrij kan rondlopen in de wei.
Ze kiezen zelf of ze in de open stal gaan staan of liever in
de weide. Omdat het kuddedieren zijn, staan ze ook
nooit alleen. We rijden ook zonder bit omdat we ervan
overtuigd zijn dat dit niet aangenaam is voor de paarden
en ze dragen ook geen hoefijzers. Onze paarden (er zijn
er 3) en pony’s (7 in totaal) zi�en duidelijk goed in hun
vel en ze vertonen geen bijt of stampgedrag. Ze mogen
hier echt leven zoals ze in de natuur leven en lekker vuil
en nat worden als ze daar zin in hebben.
Bike voor de bijenhotelletjes - Foto: Peter Geschier

Deze weide ziet er ook sappig groen uit, met heel wat planten en bomen (terwijl ik deze vraag stel, rent er
plots een haas door het veld, het levende bewijs dat Bikes aanpak loont). Hoe kreeg je dat voor elkaar?
Nadat we deze weide aankochten in 2009 hebben we het ingezaaid met biologische kruiden en een
grasmengeling. We spuiten bovendien nooit gif tegen insecten of onkruid. Planten die gi�ig zijn voor de
paarden worden manueel weggehaald. Er groeit nu bijvoorbeeld veel boterbloem wat betekent dat de
grond iets te zuur is. Daarom strooien we binnenkort zeewierkalk, een natuurlijk middel dat ervoor zorgt dat
de bodem minder zuur wordt.
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Interview
Het lijkt me wel intensief om dit alles te onderhouden.
Klopt! Maar gelukkig heb ik veel helpende helpen. Af en toe doen we een klusjesdag en dan helpen de
mensen die hier paardrijden een handje mee om alles bij te houden. En ik doe ook beroep op externen.
Ik zie dat de weide in drie stroken is verdeeld, wat is daarvan de bedoeling?
De eerste strook die we hebben aangepakt is er
eentje met wilgen, vlier, hazelaar, fruitbomen en
lindes. Deze bomen zijn goed voor insecten en als
nestplaats voor vogels (er zi�en hier o.a.
steenuiltjes en spechten in de buurt) en andere
diertjes. En ze zorgen ook voor natuurlijke
schaduw voor mens en dier.
Vzw Paardengek - Foto: Peter Geschier
De tweede strook zal op termijn de stroomdraad
vervangen. Daarom is deze ingeplant met struiken die een haag kunnen vormen. We kozen hier voor
inheemse planten die we aankochten via de behaagac�e van Natuurpunt: hondsroos, sleedoorn en
meidoorn.

Ook de derde strook die net is aangeplant, zal uiteindelijk uitgroeien tot een haag. Dit is een sneukelstrook
zeg maar, want ze bestaat uit bessenstruiken zoals stekelbes, rode bes en nog enkele andere soorten.
Door het aanplanten van deze drie verschillende stroken hebben we voor heel wat extra biodiversiteit
gezorgd. Bovendien ziet het er zo ook gewoon erg mooi uit.
Wat deden jullie nog meer voor mens en planeet?
Er hangen hier bijenhotelletjes en we laden onze
ba�erij voor de stroomdraden op via zonnepanelen.
Maar we denken ook aan de medemens want we
bestellen ons hooi bewust bij de lokale boer en
betalen hier ook een correcte prijs voor, want
zonder boeren staan we nergens.
Tot slot: kan je even samenva�en wat deze plek en
de vzw Paardengek die bestaat sinds 2009 voor jou
en de anderen betekenen?

Bieke met Dotje

-

Foto: Peter Geschier

Het is een prach�ge, groene en rustgevende plek geworden. Het is fantas�sch om te zien hoe de meisjes die
hier komen rijden openbloeien. Sommige meisjes zijn eerst wat �mide maar wanneer ze elkaar vinden in de
connec�e met de natuur ontstaan er mooie vriendschappen. Zowel de natuur als de mens floreert hier en
daar doen we het voor!
Er zijn lange wachtlijsten voor de paardrijlessen, maar wil je op de hoogte blijven van de ac�viteiten van de
vzw Paardengek, dan vind je heel wat informa�e op hun website: www.paardengekvzw.be
De vzw organiseert ook jaarlijks (tenminste in niet COVID-�jden) “De Warmste Ritjes” waarvan de opbrengst
naar een goed doel gaat, zoals een paardenrusthuis of Natuurpunt.
Rebecca
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Expedi�e Natuurpunt 2022
Op 25 en 26 juni namen liefst vijf ploegen deel aan Expedi�e Natuurpunt ten voordele van onze
gebieden! Ze slaagden allemaal in hun missie en bereikten de eindmeet in Diepenbeek: de
Brons�ge Bevers, Hurricanoes en Ma Baker & Daddy Cool en hun schatjes van patatjes voor
Mosterdpot-Goorbosbeekvallei, De Dunkers voor de Oude Spoorwegberm en Laenen Jossen voor de
Edegemse beekvallei.
Hartelijk gefeliciteerd en dank voor de ruim € 13.200 die jullie ac�e hee� opgebracht!
“Met een ploeg studievrienden namen we voor de tweede keer
deel aan Expedi�e Natuurpunt, deze keer kozen we de
Maasroute. Zaterdag hebben we 22 km gekayakt op de Maas:
zalig om een hele dag te mogen varen op een van de mooiste
rivieren die Vlaanderen bevloeien! De na�e spullen en
schaafwonden door het omkantelen van de boot namen we er
graag bij... . 's Avonds op de camping in Leut was er een lekker
avondmaal en een gezellige "silent disco". Na een korte maar
verkwikkende nachtrust begonnen we zondag aan een stevige
De brons�ge bevers - Foto: Peter Geschier
wandeltocht van 44 km. De route was prach�g, recht door het
Na�onaal Park. Rond 17.30 u. bereikten we de finish in Diepenbeek, waar we als helden werden onthaald
door een enthousiaste menigte. Enkele verdiende biertjes waren ons deel. Moe, maar tevreden over het
heerlijke weekend keerden we naar huis terug. Volgend jaar opnieuw?” Maarten
Team De brons�ge Bevers: Waut, Freya, Manu, Nander, Wouter en Maarten
“Zaterdagmorgen star�en we om 9 uur onze fietsexpedi�e in de Bourgoyen-Ossemeersen. Onder een dik
wolkendek reden we langs de Leie rich�ng Vlaamse Ardennen. Na een gesmaakte passage door de
Zwalmvallei ze�en we koers rich�ng Geraardsbergen waar de befaamde Muur op ons wach�e. Ondanks de
soms rudimentaire paadjes, eigenlijk niet zo geschikt voor de
koersfiets, bereikten we zonder pech na een kleine 100 km de
tussenstop in het Pajo�enland. Daarna ging het langs de
Brusselse zuidrand rich�ng Zoniënwoud. Het decor bleef
onveranderd mooi, maar het begon alsmaar harder te
regenen. Uiteindelijk bereikten we rond 17 u. de
kampeerplaats aan het Silsombos na een tocht van een kleine
160 km. Snel een verkwikkende douche, de tenten opgezet
tussen de regen door en dan een lekkere maal�jd. De volgende
dag ze�en we onze expedi�e verder rich�ng Leuven en
Haspengouw, jammer genoeg kregen we nu volop te maken
met de pechduivel: eenzelfde teamlid reed maar liefst vijf keer lek! Uiteindelijk bereikten we rond halfzes de
finish in Diepenbeek. Het was een toffe ervaring en de wetenschap dat we met onze inspanning een bijdrage
konden leveren aan de lokale natuur gaf ons ons vleugels!” Frank
Team Laenen Jossen: Arnout, Jurgen, Frank, Nico en Tim
“Zaterdagochtend 25 juni vroeg uit de veren en rond 7 uur vertrokken rich�ng Maaskant. Na een kop koffie
bij aankomst kon ons avontuur beginnen. Na een korte toelich�ng vertrokken we stroomafwaarts voor een
tocht van 21 km door mooi natuurgebied. Voor ons was het de eerste keer dat we deze regio bezochten en
we waren aangenaam verrast. Tijdens het varen spo�en we veel konikpaarden en voeren langs enorme
kolonies oeverzwaluwen. Rond 13.30 u. meerden we onze kano’s netjes aan en stonden onze coaches
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Expedi�e Natuurpunt 2022
Marjolijn en Donna ons op te wachten met lekkere ‘smoskes’.
Na de lunch nog een korte wandeling rich�ng camping waar
we onmiddellijk onze slaapplek hebben ingericht en een
verkwikkende douche hebben genomen. Na het avondeten
werd de dag met een lekker lokaal Kompelbiertje afgesloten
en kropen we op �jd onder de wol.
Zondag vroeg op voor de zwaarste fysieke opdracht van het
weekend: een voe�ocht van 44 km met wel wat hoogtemeters
want in het park Hoge Kempen moesten we een aantal
De dunkers - Foto: Peter Geschier
mijnterrils overwinnen. Rond 8 uur zijn we vol goede moed
vertrokken, de voorspelde regen viel gelukkig mee en met het kompas slaagden we er in op het juiste pad te
blijven. Na 28 km stappen stonden onze coaches klaar om de inwendige mens te versterken. Dan hebben we
onze stramme spieren terug op gang getrokken en de laatste 16 km rich�ng Diepenbeek afgelegd. Moe
maar voldaan werden we uitbundig verwelkomd door veel Natuurpunters aan de aankomstplaats en zijn we
weer een toffe ervaring rijker.” Marjolijn
Team De dunkers: Christophe, Kris, Mario, Rachid en coaches Marjolijn en Donna
“Op expedi�e, op avontuur,...: daar zijn wij als familieteam al�jd voor te vinden. Vroeger als kind genoten we
niet al�jd even fel van de natuurkennis van onze papa �jdens onze zondagse verplichte natuurwandelingen.
Nu beseffen we eens zo hard hoe dankbaar we mogen zijn voor deze prach�ge natuur!
Onze papa alias 'Daddy Cool' genoot deze keer van de
bewondering van zijn schatjes voor de natuur: alle drie
verbonden met elkaar en de natuur! En mama alias 'Ma Baker'
zag dat het goed was.
Het inzamelen van de centjes... dat deden we met veel plezier:
dit was een topervaring!” Lien

Ma Baker&Daddy Cool en hun schatjes van patatjes

Foto: Peter Geschier

Team Ma Baker & Daddy Cool en hun schatjes van patatjes
Chris (Ma), Pieter(Daddy), Lien en Lieze

“Al voor de vijfde keer stonden de Hurricanoes aan de start van Expedi�e Natuurpunt.
Om te mogen deelnemen moet je minstens € 1.500 verzamelen voor een natuurgebied naar keuze. Daarvoor
organiseren we jaarlijks de Run for Nature Duffel. Dit jaar
stonden we met onze bijdrage (€ 5.113) op de negende plaats
op een totaal van 122 teams.
Wij kozen voor een rus�ge dag kanovaren op de Maas, tussen
Smeermaas en Maasmechelen en een stevige dag wandelen
van Leut naar Diepenbeek.” Koen
We kunnen iedereen warm aanbevelen om ook eens een
expedi�eploeg samen te stellen en volgend jaar ook deel te
nemen!
Team Hurricanoes: Geert, Han, Koen, Marc met Erna, Lynn,
Sanne en Stephanie..

Hurricanoes - Foto: Peter Geschier

Meer foto’s op pagina’s 31-32
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Luscinia

Big day: vogelteldag
Met enige spanning werd door zo’n der�g vogelaars uitgekeken naar zaterdag 7 mei. Op de planning stond
de vierde regionale Big Day: een dag waarop zo veel mogelijk vogelsoorten moeten worden ontdekt tussen
zonsopgang en zonsondergang. Het werkterrein: het domein van vogelwerkgroep Luscinia (Natuurpunt De
Wielewaal + Natuurpunt Oude Spoorweg), een groot en uitgestrekt terrein met veel biotopen aan de
Netevallei.
Wij maakten van de gelegenheid gebruik om nog eens
een screening van vogels in de gebieden van Oude
Spoorweg te maken.
Globaal territorium
Hoewel ons werkterrein vooral aan de randen van de
Netevallei en zijn waterpar�jen ligt, is het opvallend hoe
het overgrote deel van de gebieden van de afdeling
eerder park- en (moeras)bosterreinen zijn. Met als
centrale ader natuurlijk de Oude Spoorwegberm zelf.
Tuinfluiter - Foto: Hannes Giglot

De Oude Spoorwegberm
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we enkel het stuk vanaf Notmeir tot de zijweg naar het Hessepoelbos
afwandelden, met als idee dat het terrein rich�ng Waarloos-Kon�ch verder geen grote verrassingen zou
opleveren. Opvallende, luidruch�ge en meest aanwezige zangvogel is natuurlijk de zwartkop, omringd door
collega’s als roodborst, winterkoning, tji�jaf en heggenmus. Daarmee heb je - samen met koolmees en
pimpelmees - meteen ook 90 % van de zangvogels te pakken. We konden nog een paar huismussen spo�en,
een enkele groenling en pu�er en aan de hoge rijen populieren enkele boomkruipers en spreeuwen. Het
gelach van de groene specht en geroffel van de grote bonte specht waren al grotendeels uitgedoofd –
daarvoor kan je beter eind maart op pad. De terreinen van tuinmaterialen Van Den Bergh zijn fijn voor wi�e
kwikken en aan de paar wat bredere stukken (Lage Vosbergstraat) kwamen we zelfs het geratel van de
tuinfluiter en grasmus tegen. We hebben lang getwijfeld over een mogelijke grauwe vliegenvanger aan de
oude eikenbospar�j voor de Oude Waarloossteenweg, vlak voor je naast de berm gaat wandelen. Dat zou
een nieuwkomer zijn hier. We houden hem op onzeker –
aan u om hem toch te scoren!
Verder vlogen gasten als ooievaar, scholekster en
koekoek over: regiosoorten die zich langzaam een plekje
in het drukke en versnipperde landschap toe-eigenen of
– in het geval van die laatste – moeite doen hun plekje
in het Hessepoelbos te bewaren. Opvallend afwezig op
één dwaler na: de boerenzwaluw.
Schapenhagen
We duiken even een gelijkaardig terrein in, met
Scholekster - Foto: Peter Geschier
gelijkaardige verwach�ngen en soorten. De brede
struikbermen aan Karick zijn al jaren een bas�on voor
de tuinfluiter en grasmus. Mooie toevoeging hier: de zwarte roodstaart met zijn schraapzang boven op de
bedrijvendaken, vier waterhoentjes en een meerkoet, drie krakeenden en zelfs twee baltsende dodaarsjes
aan de grote plas. Een duidelijke overgang naar een ander type terrein.
Babbelbeekse Beemden
Even een totaal ander terrein: open moerasbos en weilanden. Helaas leveren die niet zo heel veel extra’s
op. Ook op deze grote plas krijg je dodaars, waterhoen en meerkoet cadeau. In het riet zingt / broedt de
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Luscinia

Kievit - Foto: Hannes Giglot

rietzanger (mogelijk komt de kleine karekiet daar nog bij)
en een enkele bosrietzanger kwe�erden al achteraan de
beek. Ook die wachten nog op wat meer broertjes die in
2022 ontze�end laat uit Afrika terugkeren. Verdere
gasten in de hoge, oude bomen zijn holenduif en de
kleine bonte specht. Maar ook die houdt grotendeels zijn
snavel later in het voorjaar. Verder kom je in de
omringende velden nog een paar kieviten tegen, maar
die zien hun nesten jaar na jaar wegmaaien. Het feit dat
deze akkervogels gerust �en jaar kunnen worden, gee�
het vals beeld dat ze nog steeds in ons landschapsbeeld
aanwezig blijven.

Mosterdpot en Goorbosbeekvallei
Meer oud bos, dan kan je ook weer wat anders
verwachten. De boomklever blij� boksen tegen een
sterke achteruitgang en de druk van de exo�sche
halsbandparkieten die zijn nestholten inpikken. De sinds
enkele jaren gemelde middelste bonte specht vonden
we niet terug. Wie wel present was, is de roepende
rietgors in het riet net achter de Mosterdpot. Meer nog:
dankzij een erg voch�ge winter vonden we hier twee erg
luidruch�g roepende en baltsende waterrallen terug.
Een superleuke nieuwkomer!
Rietgors - foto: Hannes Giglot
En er is natuurlijk de vogelkijkwand aan de AWW plas,
waar je sowieso ook nog wat extra’s kan aan�kken. In dit geval de te verwachten kuifeenden, futen, visdief
en knobbelzwanen… en zelfs één geoord fuutje dat even
van het AWW5 bekken wist te ontsnappen.
De Goorbosbeekvallei biedt meer van hetzelfde, maar
op de grote plas werden we toch verrast door een
flitsende ijsvogel én een korte roep van een verdwaalde
Ce�’s zanger. Die hee� normaal gezien toch een ander
terrein als voorkeur. Leuk.
Overige gebieden
Langbos en Babbelse Plassen lieten we even links liggen.
Toegegeven, in de nabijgelegen bosjes zong afgelopen
Ijsvogel - Foto: Peter Geschier
weken de nachtegaal, maar meer wondersoorten kan je
hier niet echt verwachten – boomvalk en spotvogel zijn
nog steeds niet terug uit hun winterkwar�eren. Ook de Edegemse Beekvallei hebben we laten liggen.
Slotsom
We vielen nooit echt van onze stoel, fiets of verrekijker. De vaststelling dat we het moesten stellen met een
boerenzwaluw, een koppel wi�e kwik en geen enkele huiszwaluw of gele kwik, wringt nog steeds pijnlijk.
Een broedkoppel waterrallen achter de Mosterdpot en een mogelijke grauwe vliegenvanger op de
Spoorwegberm zijn dan weer leuke lichtpuntjes.
Johan Giglot en Koen Maes
Je kan de volledige lijst van waarnemingen raadplegen op onze website.
Ga naar h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ en kijk onder Wat doen we > Studie > Luscinia
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Afdelingswerking

Teambuilding van BNP Paribas For�s in de Mosterdpot
Het werd een moeilijke aanloop voor de eerste teambuilding van BNP Paribas For�s. 3 december en
vervolgens 4 februari werden geannuleerd omwille van Corona. Uiteindelijk werd vrijdag 22 april
gekozen voor de organisa�e van hun eerste “Posi�ve Impact Day” in Vlaanderen.

Aankomst - Foto: Peter Geschier

Via de dienst Marke�ng van Natuurpunt Mechelen
kwamen we in contact met event bureau DDMC uit
Brussel die de teambuilding organiseerde.
De bank gaf € 30 per deelnemer sponsorgeld (welkome
bijdrage voor onze reservatenkas!) en vroeg ons om de
deelnemers wat drank en hapjes aan te bieden voor
hun presta�es.
Via de website van de organisa�e konden we in
februari voorstellen van ac�viteiten kenbaar maken.

Ontvangst - Foto: Peter Geschier

We schotelden hen het volgende programma voor:
- Boomstammen klieven met onze specialist Jos als
ervaren kinesist en lesgever rugschool en hout klieven
met hulp van Maarten De Jonge,
- Groot bijenhotel herstellen met o.a. bijenspecialist
Freddy en Jan Wijgerde,

Herstelling van het bijenhotel - Foto: Peter Geschier

- Blotevoetenpad herstellen en opkuisen met Ludo,
- Wandelingen door Mosterdpot en langs bekken 4 van
water-link met gidsen Godelieve en Frank.
Elke sessie werd snel vol geboekt door de werknemers
van de bank en we kwamen op een totaal van 96
inschrijvingen.
10

Opknappen van het blotevoetenpad - Foto: Peter Geschier

Afdelingswerking
Op 22 april was de zon van de par�j en de eerste
deelnemers verschenen al rond 12u.
Sommige personeelsleden hadden lunchpakke�en van
de bank bij om in de natuur op krachten te komen.
Spectaculair was alleszins het hout klieven. Sommigen
gingen zo hevig te keer dat ze eindigden met blaren op
hun handen ….
Wandeling met Godelieve - Foto: Peter Geschier

Op bijgaande foto’s is duidelijk het enthousiasme en
de inzet van de deelnemers aan de “Posi�ve Impact
Day” te zien.

Wandeling met Frank

-

Foto: Peter Geschier

Van het eventbureau ontvingen we volgende mail:
De Posi�ve Impact Day die BNP Parisbas For�s
vandaag voor haar personeelsleden hee�
georganiseerd zit erop.

Hout klieven: de opleiding met Jos - Foto: Peter Geschier

Wij wensen jullie van ganser harte te bedanken voor
jullie toewijding. Dankzij jullie medewerking en inzet
werd deze ac�e een groot succes. De vele leuke
reac�es die we van de personeelsleden ontvingen
beves�gen dat nog maar eens.
Dus nogmaals dank u wel!
Melissa De Smedt
Hout klieven: intense inspanning

-

Foto: Peter Geschier

Ook onze vele helpers bij het verdelen van de soep,
dranken en hapjes kregen lovende dankwoorden op
het einde van de namiddag!
Ludo
Nagenieten - Foto: Ludo Bakkovens
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Vereniging

Hoog bezoek in de Mosterdpot
Zondagnamiddag 29 mei organiseerde NVA Duffel
een ledendag in onze Mosterdpot. Niemand
minder dan minister van natuur Zuhal Demir was
uitgenodigd … een unieke gebeurtenis voor onze
afdeling om een minister en dan nog onze eigen
vakminister in ons natuurgebied te mogen
ontvangen.

Foto: Patrick Vanmeenen

Foto: Patrick Vanmeenen

Een klein beetje nerveus wach�en we de
minister op aan de PVT-parking. Ook
vertegenwoordigers van land- en tuinbouw
wach�en de minister hier op om hun grieven in
het kader van de s�kstofproblema�ek een
kwar�ertje met haar te bespreken.

Eens aan het Mosterdpotje kregen we ongeveer
45 minuten om de minister rond te leiden in de
Mosterdpot, uiteindelijk liep de wandeling maar
een vij�al minuten uit.

Foto: Sonja Vanreet

Foto: Sonja Vanreet

De minister kreeg uitleg over heischrale
graslanden maar ook over het ecologisch
bosbeheer. Het verschil tussen zomereikenbos en
Amerikaanse eikenbos werd haar duidelijk
getoond. Ze bleek vooral onder de indruk over de
hoeveelheid meiklokjes die in het zomereikenbos
aanwezig waren.
12

Foto: Patrick Vanmeenen

Vereniging

De minister stelde geïnteresseerd een aantal
vragen. Ze vroeg onder meer naar het belang van
na�e natuur en welke rol de Mosterdpot speelt in
de waterhuishouding. De vroegere vloeibeemden
van de Nete zijn belangrijke natuurlijke sponsen
die water vasthouden.

Foto: Sonja Vanreet

Ook s�kstof kwam aan bod. Het viel haar op dat
er veel bramen en netels in onze gebieden staan.
Ze herhaalde dat ze dit probleem moet oplossen.
Minister Demir was lovend over de educa�eve
borden die in het gebied staan. Ze vindt
Foto: Sonja Vanreet

natuureduca�e heel erg belangrijk. Ook onze
vogelkijkwand waar we enkele futen konden
spo�en en de samenwerking met water-link vond
ze heel posi�ef.

Foto: Patrick Vanmeenen

Via het koetshuis en het speelbos wandelden we
terug naar het Mosterdpotje. Hier werd samen
met de minister en de burgemeester van Duffel,
Sofie Joosen, de prach�ge buizerd op de zijgevel
officieel ingehuldigd.
Foto: Sonja Vanreet

Daarna was het �jd voor de recep�e, de minister
nam ruim de �jd om alle aanwezigen persoonlijk
aan te spreken. Tot slot werd er nog een foto
gemaakt aan het insectenhotel en dan vertrok de
minister.
Johan
Foto: Sonja Vanreet
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Natuuracademie

Programma 2023
Om je toe te laten jouw kalender voor volgend jaar al in te plannen en zeker je plaats te
reserveren voor deze twee boeiende cursussen hieronder alvast het programma.
Inschrijven via onze website h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ via knop Natuuracademie
Op pad met amfibieën
Misschien scoren kikkers, padden en salamanders niet meteen erg hoog op de knuffelbarometer maar is dit
terecht? We kussen geen kikkers in deze cursus maar we leren wel meer over fascinerende, kleine
waterdraakjes en luide kwakers.
Deelnemers aan deze cursus worden uitgenodigd om mee te doen aan een paddenoverzetac�e wanneer
groene en bruine kikker, gewone pad, Alpenwatersalamander en kleine watersalamander wakker worden
uit hun winterrust.
Maar we leggen sowieso ook een prak�jkexcursie vast in maart of april (in onderling overleg) naar
Luitersheide in Lint. Daar kunnen we immers de drie watersalamandersoorten (ook vinpootsalamander) van
onze regio bewonderen.
Data: woensdagavond 11 en 18 januari
Excursie: datum in maart of april in overleg vast te leggen
Lesgever: Johan Asselberghs
Prijs: € 24 voor leden, € 28 voor niet-leden
Kleine watersalamander

Waar: het Mosterdpotje van 19.00 tot 21.30 u.

Natuurfotografie voor groentjes. Ready? Shoot!
Droom je er al lang van om de natuur in te trekken met fototoestel of smartphone maar heb je geen idee
hoe je eraan begint? Dan is deze vierdelige cursus je op het lijf geschreven! Je leert er hoe je met de juiste
beeldcomposi�e en een origineel standpunt een mooie foto kan maken. Elementaire technische begrippen
zoals diafragma en sluiter�jd worden uitgelegd en toegepast in close-up en landschapsfotografie. We
beginnen met wat �ps en tricks op dinsdagavond 17 april en 25 april, vooraleer we erop uit trekken
zaterdagvoormiddag 29 april (waar precies wordt later nog meegedeeld). We eindigen met een
nabespreking van de foto’s en nog wat info rond ecologie en ethiek over fotograferen in de natuur op 9 mei.
Data:
Dinsdag 18 en 25 april van 19.00 tot 21.30 u.
Zaterdag 29 april van 9.30 tot 12.00 u.
Dinsdag 09 mei van 19.00 tot 21.30 u.
Lesgever: Jens Verwaerde
Prijs € 45 leden, € 55 niet leden

Foto: Marcel Langelaan

Loca�e: Mosterdpotje, ingang via en autoparking bij PVT Schorshaegen Mechelsebaan 220 2570 Duffel
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Ac�viteitenkalender
Zondag 7
augustus

Afspraak: Veldkant Kon�ch ter hoogte van Serax.

Qigong ini�a�es in de natuur Van 9.30 u. tot omstreeks 11 u. Begeleiding: Noëlla De Wechter. € 5
voor leden, € 7 voor niet-leden, gra�s drankje achteraf. Inschrijven
via www.natuurpuntoudespoorweg.be
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58
Afspraak: 9.30 u. ingang Pauwhoevestraat te Kon�ch
Natuurwerkdag
Einde omstreeks 17 u.
Schapenhagen
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen zijn
aanbevolen.
maaien en afvoeren
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Jorden Faes 0475/41 06 83
Afspraak: Veldkant Kon�ch ter hoogte van Serax.
Qigong ini�a�es in de natuur Van 9.30 u. tot omstreeks 11 u. Begeleiding: Noëlla De Wechter. € 5
voor leden, € 7 voor niet-leden, gra�s drankje achteraf. Inschrijven
via www.natuurpuntoudespoorweg.be
Edegemse beekvallei
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58
Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/
Natuurwerkdag
Senthout, Duffel. Einde omstreeks 16 u. Later toekomen en eerder
Babbelbeekse Beemden
vertrekken kan al�jd. Breng je picknick mee als je de hele dag blij�,
drank wordt aangeboden. Laarzen zijn aanbevolen.
maaien en afvoeren
Contact: Johan Doms, 0496/32 19 34

Edegemse beekvallei

Zaterdag 13
augustus

Zondag 21
augustus

zaterdag 27
augustus

zondag 28
augustus

Promo�estand
op Boerenmarkt te Waarloos

vrijdag 2
september

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden
maaien

zaterdag 3
september

Natuurwerkdag Mosterdpot
Allerlei werkjes

zaterdag 3
september

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden
maaien en afvoeren

zaterdag 10
september

Jaarlijkse vrijwilligers BBQ
Paella edi�e

zondag 11
september

zaterdag 24 en
zondag 25
september
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Afspraak: 10 u. in de Ferdinand Maesstraat te Waarloos
Einde omstreeks 15 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Afspraak: 14 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/
Senthout, Duffel. Laarzen aanbevolen.
Einde omstreeks 17 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
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
Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/
Senthout, Duffel. Einde omstreeks 16 u. Later toekomen en eerder
vertrekken kan al�jd. Breng je picknick mee als je de hele dag blij�,
drank wordt aangeboden. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Afspraak: 17 u. in het Mosterdpotje
Einde omstreeks 22 u.
Inschrijven bij dirk.costrop@telenet.be
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
Zie ook elders in dit nummer

Open Monumentendag

Afspraak: 14 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
Thema duurzaamheid: wandeling (parkeren mogelijk op PVT)
in het Kloosterbos en weetjes Einde omstreeks 17 u.
Contact: Dirk Costrop 0476/66 08 28
over het Mosterdpotje

Natuurwerkdag
Oude Spoorwegberm

Afspraak: 9.30 u. zaterdag ingang veldweg aan Notmeir in Duffel
zondag 9.30 u ingang Oude Waarloossteenweg Waarloos
Einde omstreeks 16 u. Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of
Karen Lantermann 0473/61 26 98

Ac�viteitenkalender
zaterdag 1
oktober

Natuurwerkdag
Goorbosbeekvallei
maaibeheer
zondag 2
oktober

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het bos links van de serre (volg de pijlen
Goorbosbeekvallei van aan de spoorwegbrug over de Mechelsebaan te
Duffel)
Einde omstreeks 13 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

Curieuzeneuzemosterdpot Afspraak: 12 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren
op weide hoek Zandstraat)

Groot feest met tal van
Einde omstreeks 17 u.
ac�viteiten
vrijdag 7
oktober

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 14 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/Senthout, Duffel.
Einde omstreeks 17 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/Senthout, Duffel.
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Breng je picknick mee als je
de hele dag blij�, drank wordt aangeboden. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

zaterdag 8
oktober

zondag 9
oktober

Natuurwerkdag in Langbos Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied op de hoek
&
Langbosweg - Boskapelweg te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Babbelse Plassen
Wilgenopslag terugdringen in Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
de reten�ezone met de hulp Laarzen of stevig schoeisel aanbevolen.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik Woestenborghs 0479 / 80 83 87
van Chiro Koka

zaterdag 15
oktober

zondag 16
oktober

zondag 23
oktober

zondag 23
oktober

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/Senthout, Duffel.
Einde omstreeks 16 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

Natuurwerkdag
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. ingang van het natuurgebied, Bremstraat/Senthout, Duffel.
Einde omstreeks 13 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen zijn aanbevolen.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

Herfstwandeling

Afspraak: 14 u. Gasthuisstraat Kon�ch/Waarloos
op de Oude Spoorwegberm: Einde omstreeks 16.30 u.
van Hulstmansbos tot
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58
Schapenhagen (en terug)

Natuurwerkdag
Edegemse Beekvallei

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang Veldkant te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72 of Greg Stevens 0497/46 40 48
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Dier in de kijker: de Europese hoornaar
De Europese hoornaar is 2,4 tot 2,6 cm lang, dit is heel wat forser dan een gewone wesp. Koninginnen
kunnen zelfs tot 3,5 cm lang worden. Daarmee is het onze grootste inheemse wespensoort. Wie een
dergelijke grote wesp bemerkt, zal ins�nc�ef een afstand bewaren. Een dergelijke joekel van een wesp is
toch wat angstaanjagend.
Nochtans is deze wespensoort eerder “zachtaardig”. Alsof ze weten
dat ze mensen de schrik van hun leven bezorgen, hebben ze geen zin
om energie te steken in agressief gedrag. Het is bovendien zinloos
om hoornaars dood te meppen, want die dieren zijn erg nu�g en
onschadelijk. De Europese hoornaar blij� (in tegenstelling tot
gewone wespen) doorgaans uit de buurt van mensen en hee� het
voornamelijk gemunt op andere wespen en vliegen. In die zin is het
een bondgenoot voor wie een zomerse barbecue organiseert.

Europese hoornaar - Foto: Krzysztof Niewolny (Pixabay)

Maar een nest verstoren is natuurlijk geen goed idee, want dan kan
men wel te maken krijgen met een steek van de hoornaar. Die bevat gelukkig minder gif dan die van een
gewone wesp en is in die zin minder gevaarlijk voor wie allergische reac�es vertoont. Wel klopt het dat de
steek zelf pijnlijker kan zijn, omdat de angel nu eenmaal een stuk langer is.
Zo is op de zolder van het Mosterdpotje al enkele jaren een nest hoornaars aanwezig zonder enige hinder te
bezorgen.
De Azia�sche hoornaar is een ander verhaal. Dit is een exo�sche wespensoort die sinds mei 2017 in
Vlaanderen voorkomt. De Azia�sche hoornaar is net als de Europese hoornaar niet specifiek gevaarlijk voor
de mens, maar de soort staat erom bekend kasten van honingbijen binnen te dringen en leeg te roven. Een
bijkomende bedreiging voor bijennesten dus, naast de varroamijt en het gebruik van pes�ciden.
De twee soorten hoornaar zijn sterk verschillend qua uiterlijk. De Europese hoornaar is best een fraai insect,
met alle kleuren van de Belgische driekleur: opvallende rode poten, veel rood aan de kop en op het
borststuk, en met geel en zwart op bijna alle achterlijfsegmenten. De
Azia�sche hoornaar hee� geen rood, opvallend gele poten en is
quasi volledig zwart, uitgezonderd enkele gele achterlijfsegmenten.

Europese hoornaar - Foto: Mark Zekhuis (Saxifraga)

In tegenstelling tot de Europese hoornaar maakt de Azia�sche
hoornaar vrij hangende nesten. Deze zijn vaak erg groot en worden
hoog in populieren, zomereiken of andere bomen gehangen. Nesten
worden zowel in landelijke als stedelijke omgevingen
teruggevonden. Een nest kan meer dan 1000 individuen beva�en en
is zo aanzienlijk groter dan dat van de Europese hoornaar.

Om de impact op inheemse natuur te beperken, is het zinvol om de nesten van deze Azia�sche soort te
laten vernie�gen. Voor deze soort bestaat er een bestrijdingsplicht. Het is ook verboden om de soort te
importeren of in het wild los te laten. Natuurpunt roept wel op om deze bestrijding over te laten aan de
brandweer of professionele verdelgingsfirma's. Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. En
uiteraard moet je eerst zeker zijn over de determina�e.
Nog enkele weetjes over de naamgeving: hoornaar zou verwijzen naar hoorn, door de stand van de
voelsprieten. Er is een taalkundige link met horzel, met het Engelse hornet en jawel met het woord
horendul.

Dirk
Bron: www.natuurpunt.be
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Samenwerking

Dauwwandeling
Ik stond versteld van het aantal deelnemers dat
op zondagochtend 8 mei om 7 u. klaar stond om
mee op pad te gaan. Het maakte mij gelukkig: de
inspanning die het evenement had gekost werd
beloond.
‘Een mooi ini�a�ef! Drie ac�viteiten gebundeld
en met drie verenigingen samen. Ik wil volgende
keer zeker meehelpen!’ reageerde mijn
buurvrouw.
De meeste van de bijna 30 wandelaars van
Wandeling langs berm en door velden
Foto: Sabine Cers�aens
Gezinsbond en Landelijke Gilde Waarloos en van
Natuurpunt kwamen uit Waarloos, maar er
waren ook deelnemers uit Duffel, Rijmenam en Borsbeek.
We genoten van de ochtendlijke uren in de Oude
Spoorwegberm en trokken dwars door een
bloemkolen- en later een aardappelveld (we
kregen toela�ng van de betrokken boeren!).
Van Marleen leerde ik dat s�lte �jdens een
groepswandeling de zintuigen aanscherpt en rust
brengt. Vlak voor Schapenhagen wandelden alle
deelnemers zo minutenlang met volle aandacht
voor geluid, geur en het moois van de lente.
Alleen de enthousiaste kinderen hadden het
moeilijk om wat ze allemaal opmerkten even niet
te kunnen vertellen aan hun ouders.

Genieten van het heerlijk ontbijt

-

Foto: Sabine Cers�aens

Ondertussen waren de voorbereidingen aan de gang voor het
ontbijt. Als Gerda en Rita van de Landelijke Gilde zo’n taak in
handen nemen, moet ik mij daar geen zorgen over maken. Het
ontbijt in open lucht met 45 deelnemers in het midden van de
natuur liep dan ook perfect.
De kinderen werden al snel ongeduldig om nieuws over de
broedende uilen op te vangen. Een bosbieke leidde hen rond langs
de nestkasten en vertelde over het leven van de kerkuil. Ze zagen
hoe mama of papa uil een muis ving, ze aan hun kleintjes gaf en
hoe ze verorberd werd.
De grote mensen waren al even nieuwsgierig over wat er uit de
braakballen te voorschijn kon komen. Het live meemaken hoe
kleine uiltjes worden geringd, daar wordt nog naar uitgekeken.
Braakballen pluizen: boeiend voor jong en oud
Foto: Sabine Cers�aens

Sabine
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Wie er niet bij was op zondagvoormiddag hee� iets gemist!

Afdelingswerking

Jonge hulp in de Mosterdpot
Dinsdag 24 mei kwamen voor een tweede keer
leerlingen uit het derde secundair van de KOBOS school
uit Kapelle-op-den-Bos. Dit kwam ons erg goed uit want
op zondag 29 mei kwam minister Zuhal Demir
wandelen in de Mosterdpot.
De leerlingen werden door drie begeleidende
leerkrachten naar de Mosterdpot gebracht waar ze voor
hun inleefdag kwamen helpen met diverse werkjes.
We hadden een gevuld takenpakket voorzien van 9.00
u. tot 15.30 u. De leerlingen en leerkrachten werden in
groepjes verdeeld om o.a. duizendknoop uit te trekken
en af te voeren, het hakselhout beter te verdelen over
de toegangsweg tussen PVT en Mosterdpotje, elke
fruitboom te voorzien van een zak compost, maai- en
snoeiwerk langsheen de toegangsweg en naast het
Mosterdpotje en tot slot nog een deel van de
boerentuin op te frissen en te maaien met de
grasmachine.
Hieronder de ervaring van de leerlingen:
'We zijn in mei een dag vrijwilligerswerk gaan doen. Met een paar jongens van mijn klas en enkele
andere vrienden gingen wij naar Duffel. Het was hard werken maar we vonden het wel leuk.
We moesten het pad opknappen en de fruitbomen verzorgen.
Ook hebben we gezorgd dat de nieuwe muurtekening
goed zichtbaar was, want de minister ging langskomen
voor een speciaal moment. We waren dus trots dat ons
werk daarvoor ging dienen. Op het einde van de dag
waren we blij met het resultaat, het was al veel
properder.
We vonden het tof om een keer buiten in de natuur te
zijn en niet heel de �jd op de schoolbanken te zi�en.
Groetjes de leerlingen van KOBOS'

Foto’s: Ludo Bakkovens

We sloten af met een bio fruitsapje en een groepsfoto onder de buizerd.
Voor begeleiders Gilbert en ikzelf was het de hele dag aangenaam werken met deze
gedisciplineerde en werklus�ge leerlingen en hun leerkrachten die het niet erg vonden te helpen
waar nodig.
Ludo
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Inventaris op bekken 2: botanische kennis bijschaven in je buurt
Het is dinsdagavond 31 mei om 19.30 uur. We zijn met vijf personen
waaronder twee experten: Johan Asselberghs en Luc de Naegel. Het is de
tweede dinsdag dat we eropuit trekken en nu is het op water-link terrein
te doen, namelijk de zuidoostkant van bekken 2.
We starten deze keer op de parking in de Handelstraat te Duffel en ik ben
benieuwd wat ze ons nu weer te vertellen hebben!
Zelf ben ik een gepensioneerde werknemer van water-link, vandaar die
grote interesse wat ze me gaan bijleren op gekend terrein. Ooit heb ik de
microbe voor plant en bloem te pakken gekregen van de toenmalige
boswachter bij AWW Vic Michiels. Hij
vertelde mij dan al over het speciale
plantje “ratelaar” met het bijzondere
kenmerk dat het parasiteerde op gras.
Dat was voor mij het begin om al eens
naar beneden te kijken tussen het gras
om nog meer speciaals te herkennen.
Ondertussen ken ik al wel wat wilde
planten en het proe� naar meer.

Gewone agrimonie - Foto: Luc De Naegel

Op deze rechterkant van het bekken valt het direct op dat de bramen in
aantal aan het toenemen zijn, het gevolg van het s�kstof probleem, een
zéér actueel probleem. Het maaibeheer zal in de toekomst hieraan zeker
moeten worden aangepast. Maar we merken ook een weelderige
toename van de agrimonie: dit stemt ons blij en gerust. Het zaad van deze
plant haakt zich overal aan en verspreidt zich hier enorm. Op een plek
staat veel beemdooievaarsbek te bewonderen en die kende ik niet: top!
Grote ratelaar - Foto: Luc De Naegel

Vanaf nu weet ik ook hoe geel walstro er uitziet wanneer het nog niet in
bloei staat, de geur van deze gele bloemen is zalig. Ik las dat men er

vroeger het linnen mee kleurde.
En daar is hij dan: de grote ratelaar! Hij vermeerdert enkel met zaad en
daarom moet het maaiplan strikt worden toegepast, anders verdwijnt hij
voorgoed.
Muizenoor kende ik ook niet, ik heb s�ekem zaadjes meegenomen om
deze thuis te zaaien, wie weet lukt het.
Johan en Luc zijn specialisten die zelfs alle grassen herkennen... waanzin!
Ik wist zelfs niet dat daar interesse voor was.
Van Luc heb ik later de naamlijst gekregen van alle planten die zij hebben
gezien en herkend: 73 soorten!
Ondertussen wordt het s�lletjes aan donker en we begeven ons naar de
uitgang. Weeral veel bijgeleerd deze avond.
Heb jij ook interesse en zin om iets bij te leren over wilde planten en
bloemen? Kom gerust langs op de volgende afspraak en sluit je gewoon
aan, je hoe� niet in te schrijven.
Muizenoor - Foto: Peter Geschier

Luc Corsmit
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Een recordaantal bloeiende orchideeën op bekken 1 van water-link
In het vorig �jdschri� nodigden we iedereen uit om mee planten te
komen inventariseren, onder meer op de bekkens van water-link. Die
beslaan in onze regio met hun 28 km bloemrijke wegbermen de
grootste oppervlakte aan botanische parels. Deze bermen in stand
houden en correct beheren is dan ook erg belangrijk. Er werden maar
liefst 382 plantensoorten gevonden, een hoog aantal als je weet dat
onze flora uit zo’n 1.400 soorten bestaat.
20 jaar geleden werden de bermen door Natuurpunt uitgebreid
geïnventariseerd en op basis van die inventarisa�e is toen een
bermbeheerplan opgemaakt. Met de nieuwe streeplijst inventarisa�e
stellen we vast dat alle doelsoorten die er stonden er nog al�jd zijn en
vaak ook uitbreidden.
water-link koos ervoor om alle
bermen slechts eens per jaar te
maaien met afvoer via
Bosorchis - Foto: Luc De Naegel
rechtstreekse afzuiging. Ons
bermbeheerplan adviseerde
een meer gefaseerd beheer, waarbij er voor bepaalde stroken beter
twee maaibeurten zouden plaatsvinden.
Op het bekken 1 (gelegen tussen Duffelsluizen aan de Binnenweg en
de Waversesteenweg in Lier) vonden we 20 jaar geleden heel wat
interessante planten waaronder enkele bosorchissen. Op ons advies
werden de bermen sindsdien niet meer in september gemaaid maar
later op het seizoen en dat is een groot succes gebleken.
Het aantal orchideeën is met de
jaren van enkele �entallen
toegenomen tot 148 bloeiende
exemplaren in 2016. De
Gevlekte orchis - Foto: Luc De Naegel
volgende jaren leek er een
terugval maar dat had eerder
met de extreme droogte te maken. Dit jaar werd het record uit 2016
verpulverd: op dinsdag 14 juni 2022 werden maar liefst 237 bloeiende
orchideeën geteld en nog wel van vier soorten: bosorchis, gevlekte
orchis en nu ook gevlekte en gewone rietorchis.
We kunnen gerust stellen dat dit de grootste popula�e orchideeën is
in onze buurt. Het bewijst nogmaals hoe belangrijk deze bekkens van
water-link zijn voor de natuur in onze regio.

Johan
Gewone rietorchis - Foto: Luc De Naegel
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Zomerwandeling op bekken 1 van water-link
“Dank u wel dat wij de kans kregen om mee te genieten
van de wandeling die toch wel bijzonder was .” K.D.
Het heerlijk zomerweertje en de rijk bloeiende bermen
maakten van onze zomerwandeling een unieke ervaring.
Ook de twee futen-gezinnetjes met hun kleintjes in
zebrapak stalen de show. We zagen nooit eerder een mama
fuut met 3 kleintjes op haar rug. Doorgaans blij� het bij
twee.

We namen ook de challenge van Dirk Costrop aan om op
zoek te gaan naar de klokjesdikpoot. De mannetjes van
deze bijen zijn immers minder kieskeurig dan de vrouwtjes
en bezoeken naast klokjesbloemen ook andere bloemen
zoals knoopkruid. En laat dat er nu weelderig bloeien.

Helaas was de zoektocht naar dit klein bruin bijtje een heel
moeilijke opdracht en er was zoveel te zien op de berm dat
we de challenge al snel naast ons neer legden. Voor de 20
wandelaars was de namiddag puur genieten, ook van
elkaars gezelschap.
Marleen
Foto’s Peter Geschier

Vrijwilligers BBQ op 10 september
Voor alle ac�eve afdelingsleden is dit de ideale afsluiter van de zomer. Alle beheerwerken, inventarisa�es en
natuurwandelingen komen nu op de tweede plaats voor een gezellig samenzijn in een schi�erende
omgeving. De boog kan immers niet al�jd gespannen staan!
Op zaterdag 10 september is het �jd voor onze onovertroffen BBQ.
Dit jaar gaan we voor een paella edi�e. De vegetariërs onder ons kunnen opteren voor een groenteschotel.
Afspraak vanaf 17 uur op het terras van het Mosterdpotje,
Mechelsebaan 218 Duffel.
De bijdrage bedraagt 20 euro per persoon alles inbegrepen, kinderen
tot en met 12 jaar 12 euro, onder 6 jaar gra�s.
Zoals steeds vragen we je bestek en borden zelf mee te brengen, dan
moet niemand zich opofferen als afwasser van dienst!
Inschrijven via de website vóór 31 augustus.
Maximaal 70 personen: �jdig inschrijven is de boodschap!
Helpende handen zijn welkom voor opstellen en/of a�reken van de
BBQ 2019 - Foto: Peter Geschier
tenten.
Wie ons wil verrassen met een onovertroffen drankje of dessert: geef een seintje aan
dirk.costrop@telenet.be
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Natuurpunt dient beroep in tegen bouwen in overstromingsgebied
Begin dit jaar was er een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning aan de Boniverlei
midden in het overstromingsgebied en de vallei van de Edegemsebeek, een perceel langs de beek
en op de grens met Kon�ch.
Het klopt dat de grond woongebied is op het gewestplan, maar het is gewoon zeer onverstandig om
hier nog te bouwen. Dat hebben we met een bezwaarschri� dan ook zeer duidelijk gemaakt. We
zullen immers de hele vallei nodig hebben om het elders droog te houden, hier nog gaan bouwen is
dan een absurd idee. Bovendien zijn er in de buurt twee overstorten waarin bij zware regenval een
vloedgolf aan verdund rioleringswater wordt geloosd. Wanneer hier een nieuwe woning wordt
gebouwd legt men de basis voor een voorspelbare waterschade met alle sociale drama’s van dien.
Je zou denken dat er dan een logische weigering voor de bouwaanvraag volgt, maar niets is minder
waar. De provinciale dienst integraal waterbeleid gaf een onguns�g advies maar de gemeente
Edegem verleende een vergunning: mits een aantal voorwaarden kan toch worden gebouwd.
Onze afdeling hee� dan ook beroep aangetekend bij de provincie. We hopen dat zij de vergunning
zal weigeren. In plaats van hier te gaan bouwen zou men beter deze bouwgrond defini�ef
schrappen en wijzigen naar na�e natuur. Wordt vervolgd.
Dat er nog werk is met de bouwshi� in Vlaanderen is met deze case opnieuw overduidelijk
geworden.
Johan

Bron: OpenStreetMap

Boskapellenpad in Kon�ch genomineerd
Het Boskapellenpad in Kon�ch is genomineerd voor de
wedstrijd “Wandeling van het jaar 2022”.
Deze wandeling loopt onder meer door onze gebieden
Babbelse plassen, Schapenhagen en Oude Spoorwegberm.
Je kan voor 31 augustus nog je stem uitbrengen.
Het gemakkelijkste doe je dat via onze website:
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/
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Teveel s�kstof: ook voor onze natuurgebieden een probleem
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek op het ontwerp PAS (programma�sche aanpak
s�kstof) kwam s�kstof volop in de media door de boerenprotesten in Vlaanderen en Nederland.
Wat is nu juist het probleem?
Teveel reac�eve s�kstof is voor natuur én mensen in Vlaanderen een groot probleem. Er is dringend
een doortastend Vlaams s�ksto�eleid nodig.
- S�kstof hee� een ontwrichtende impact op onze ecosystemen waardoor onmisbare diensten zoals
bestuiving, bodemvruchtbaarheid, het evenwicht in de natuur en zuiver water in het gedrang
komen.
- Reac�eve s�kstofverbindingen in de lucht hebben ook een grote nega�eve impact op onze
gezondheid. Ze zijn immers een grote bron van fijnstof dat tal van gezondheidsproblemen
veroorzaakt.
- Vlaanderen bengelt aan de staart van het Europese peloton betreffende de gezondheid van haar
natuur en leefmilieu. Naast een verdere achteruitgang van onze biodiversiteit dreigen een
vergunningenstop, Europese boetes en rechtsonzekerheid. Een doortastende aanpak van het
probleem kan dit voorkomen.
Vanwaar komt al dat s�kstof?
Een deel van de s�kstof is a�oms�g van allerlei uitlaatgassen van fossiele brandstoffen van
voertuigen en industrie. Het gaat vooral om s�kstofoxiden (NOx). Een andere belangrijke bron is de
ammoniakuitstoot (NH3) vooral a�oms�g van de veeteelt. De s�kstof zit in veevoeder en wordt van
overal ter wereld ingevoerd. Het vee eet dit voeder en stoot zo dus die ingevoerde s�kstof vaak zeer
geconcentreerd uit in ons leefmilieu. Het vee van Natuurpunt dat in onze natuurgebieden graast,
eet alleen wat ter plaatse te vinden is en voegt dus geen externe s�kstof toe.
Gevolgen voor de natuur ook bij ons?
Als natuurbeheerders ondervinden we elke
dag de gevolgen van de kri�sche
deposi�ewaarden van s�kstof in al onze
natuurgebieden. Ondanks het ac�ef
natuurbeheer dat we voeren zien we dat
verschraling steeds moeilijker wordt en dat
s�kstofminnende of nitrofiele vegeta�es
blijven domineren en maar moeilijk in te
perken zijn ten nadele van de interessantere
na te streven natuurtypes. In moerassen zoals
de Babbelbeekse Beemden uit dit zich in een
dominan�e van lies- en rietgras. In het
De overwoekerende bramen in het Goorbos
Foto: Peter Geschier
Goorbos zien we braamstruwelen alles
overwoekeren. In de bossen die grenzen aan de Oude Spoorwegberm (’t Hakkeltje) en in de
Mosterdpot zien we dan weer dominan�e van adelaarsvaren. Samen met de plantensoorten
verdwijnen ook andere soorten die er a�ankelijk van zijn. S�kstof zorgt dus voor een sterk
biodiversiteitsverlies en het natuurbeheer hee� daardoor een hoge maatschappelijke kost waarbij
de kans op herstel niet al�jd even gegarandeerd is. Bovendien blijkt dat soorten die op s�kstof
minnende brandnetels leven ook achteruit gaan. De rupsen van de dagpauwoog worden immers
vergi�igd door het eten van de te s�kstofrijke bladeren.
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Wat is de uitstoot in onze regio?
De beschreven fenomenen die we waarnemen in onze natuurgebieden zijn niet te verbazen als we
de VMM kaarten bekijken. Volgens de modellen van de VMM krijgen onze natuurgebieden een
s�kstofdeposi�e te verwerken die jaarlijks minimum 18,6 tot 23,5 kg N/ha bedraagt. Kijken we naar
ammoniak, dan wordt volgens de wetenschap de kri�sche drempel bereikt wanneer de
concentra�e hoger ligt dan 2 tot 4 µg/m3. A�ankelijk van de plek worden onze natuurgebieden
constant blootgesteld aan waarden van minimum 2,1 tot maar liefst 8,1 µg/m3 NH3. Dit zijn de
minimale belas�ngen waaraan de gebieden via de lucht gemiddeld constant worden blootgesteld.
In werkelijkheid zijn de pieken van de s�kstofen ammoniakconcentra�e nog veel groter door
bemes�ng op aanliggende of nabijgelegen
akkers of graslanden. Rechtstreekse of
onrechtstreekse mestuitspoeling, nitraten die
via overstromingen of kwelwater onze
gebieden overspoelen, ... worden hier niet
eens meegerekend. Men mag dus stellen dat
overal de kri�sche belas�ng (zwaar) wordt
overschreden en alleen met intensieve
beheerwerken en zware inspanningen lijkt het
Adelaarsvaren in de Mosterdpot
Foto: Peter Geschier
nog enigszins mogelijk aan deze deposi�es
�jdelijk te remediëren ten voordele van kwetsbare vegeta�es.
Wat vraagt Natuurpunt?
Het voorliggende ontwerp Vlaamse PAS steunt op wetenschappelijke onderzoeken en gegevens en
omvat maatregelen die ingrijpen op de belangrijkste onderdelen om tot een duurzame verbetering
te komen.
- Er is een brongerichte aanpak die zal zorgen voor een langdurige daling van de s�kstofuitstoot.
Deze aanpak dient zelfs te worden versterkt in func�e van het toekoms�g Europees beleid.
- Er is een stevig luik aan maatregelen voor natuurherstel die breder gaan dan alleen s�kstof maar
ook verdroging en watervervuiling aanpakken. Dit onderdeel van de PAS dient nog meer integraal te
worden uitgewerkt in rela�e tot water-, bodem-, lucht-, en klimaatbeleid.
- Er is een pakket aan maatregelen dat getroffen boeren sociaaleconomisch ondersteunt en een
uitweg biedt uit deze s�kstofcrisis. Dit luik verdient nog verdere versterking in func�e van een
transforma�e van een volume landbouw naar een meerwaarde landbouw.
- Onze eigen voedselproduc�e komt door het voorliggende ontwerp PAS niet in het gedrang.
Daarom mag de aanpak van dit erns�g milieuprobleem zeker niet onder het valse voorwendsel van
impact op voedselvoorziening te worden uitgesteld.
Dit akkoord is een eerste noodzakelijke stap in de dringende aanpak van het s�kstofprobleem. Alle
onderdelen van de aanpak zijn noodzakelijk en vormen een coherent geheel. De voorziene
maatregelen mogen zeker niet worden afgezwakt om verdere schade aan natuur en leefmilieu en
rechtsonzekerheid te vermijden.
Johan Asselberghs
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Behaagac�e in samenwerking met de gemeentes Duffel en Kon�ch
Behaag…Natuurlijk is inmiddels 29 jaar oud, nog steeds springlevend en
meer dan ooit nodig! Het promoten om voor- en achtertuinen vogel- en
bijen- en vlindervriendelijker in te richten blij� het belangrijkste streefdoel.
Sinds de start van de campagne in 1994 hee� Behaag..natuurlijk zonder
enige twijfel al enorm veel leven in kleine en grote tuinen gebracht. Maar
het kan nog beter, met steeds meer levende tuinen.
Wat is er trouwens leuker dan �jdens het ontbijt of �jdens het middageten
van op het terras of vanachter het raam naar de vogels in de tuin te turen? Elke dag opnieuw en je kan er
uren naar kijken…
Zorg er wel voor dat de vogels in je tuin een veilig plekje hebben om naartoe te vliegen. Een boom of enkele
opgaande struiken kunnen al volstaan. Een meidoorn is een topsoort voor elke tuin. Een klein
rommelhoekje is eveneens een weldaad voor vogels. Roodborstjes, winterkoningen en heggenmussen
houden ervan om daarin op zoek te gaan naar spinnetjes en wormpjes.
Het promoten van een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin en het aanplanten van streekeigen bomen
en struiken hee� zonder twijfel enorm veel leven in grote en kleine tuinen gebracht. De fruitboomsoorten
die te koop worden aangeboden kennen allen een formidabele bloei, een waar eldorado voor wilde bijen en
hommels. Terwijl het fruit, al dan niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders.

Aanbod
Pakke�en: houtkant, houtkant na�e gronden, geschoren haag, doornhaag, bloesem- en bessenhaag,
veldesdoornhaag, meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje, taxushaag, haagbeukhaag, beukenhaag, wilde
liguster
Planten: klimplanten: wilde kamperfoelie, bosrank.
Bomen: knotwilgpoot.
Fruitbomen: Pruim (Belle de Louvain), Kers (Lapins), Appel (Elstar), Peer (Doyenné du Comice).
Bijenhotel, nestkasten voor mezen, mussen en vleermuizen
Prijzen, samenstellingen en meer info vind je op h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/behaag.html

Duffel
Contact: Omgevingsloket omgeving@duffel.be, 015 30 72 60
Bestellen uiterlijk vrijdag 21 oktober op het onthaal van het gemeentehuis, Gemeentestraat 21 (2e
verdieping). De betaling moet gebeuren bij de bestelling, dat kan via overschrijving of bij het onthaal.
Bedeling op zaterdag 26 november (van 10 tot 12 u., Technisch Centrum, Norber�jnerlei 38 Duffel (kijk ook
op website van de gemeente h�ps://www.duffel.be/behaagac�e)

Kon�ch
Contact: Milieudienst milieu@kon�ch.be, 03 246 25 80.
De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op rekening BE66 0910 0009 8443 van
Gemeentebestuur Kon�ch, met vermelding van jouw naam en “Behaagac�e 2022”.
Let wel: jouw bestelformulier dient uiterlijk op vrijdag 21 oktober bezorgd te worden bij de milieudienst:
ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail milieu@kon�ch.be
Bedeling op zaterdag 26 november van 13 tot 15 u., Technische dienst, Blauwesteenstraat 81 A Kon�ch.
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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
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Bestuur

Wim Annaert

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

Rebecca Pers

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

Conservator Babbelbeekse Beemden,
materiaalmeester
Rietlei 99, 2570 Duffel
gsm 0496 / 32 19 34
jdoms.pdeprey@telenet.be

Greg Stevens

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

Jorden Faes

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

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

Guy Van Aken

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

Lutgarde Van Driessche

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

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

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

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

Onze natuurgebieden in beheer of in eigendom:

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:
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Conservator Goorbosbeekvallei.
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0486/41 36 58
marleenvanpuyvelde@telenet.be

Nik Woestenborghs

Karen Lantermann

Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
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Marleen Van Puyvelde

Materiaalmeester
Mechelsebaan 176, 2570 Duffel
gsm 0476/60 47 67
stefprojects@yahoo.com

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

Penningmeester,
beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje,
conservator Mosterdpot, 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

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

Stefaan Vercauteren

Steve Laenens

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

Johan Doms

Johan Asselberghs

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

Els Lauwers

Conservator Oude Spoorwegberm en
Langbos & Babbelse Plassen
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03
wim.annaert@kuleuven.be
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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
Mailadres: 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: siemenvanlooy@hotmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

Expedi�e Natuurpunt 2022

De Brons�ge bevers aan de Maas - foto ©brons�gebevers

Lunch bij de Dunkers - foto Marjolijn Broos

De Dunkers in de Hoge Kempen - foto Marjolijn Broos

Expedi�e 2022: het resultaat - foto Peter Geschier

Lunch bij de Hurricanoes - foto Koen Vriens

Expedi�e 2022: het aankomstdorp - foto Peter Geschier
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Expedi�e Natuurpunt 2022

Hurricanoes

Ma Baker&Daddy Cool en hun schatjes van patatjes

De aankomst in Diepenbeek
Foto’s op deze pagina: Peter Geschier tenzij anders aangeduid

Laenen Jossen

De dunkers - foto: ©dedunkers

