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Dit is het afdelings�jdschri� van Natuurpunt Oude Spoorweg. Ar�kels vallen onder de verantwoordelijkheid van
de auteur. Noch de redac�e, noch Natuurpunt kan aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ar�kel.

Werkten mee aan dit �jdschri�:

Auteurs: Dirk Costrop, Els Lauwers, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Katrien Verschoren, Marleen Van
Puyvelde, Wim Annaert

Foto’s/tekeningen: Frans Vankeer, Kris De Rouck, Ludo Bakkovens, Marcel Langelaan, Peter Geschier, Wim
Annaert

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Jan Wijgerde, Johan Asselberghs, Katrien Verschoren, Ludo
Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Paul Ca�eeuw.

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

Belangrijke afdelingsdata in 2023 (meer info op pagina’s 16 en 17)
28/01 Leden jaarvergadering
28/01 Sterrenkijkavond met Urania
19/02 Winterwandeling
19/03 Wandeling door de Babbelbeekse Beemden
15/04 Vrijwilligersstartdag
23/04 Erfgoeddag ‘bees�g’

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

Foto cover: bouw van de vogelkijkwand op Schapenhagen foto: Wim Annaert

Kom je naar onze afdelingsdag op zaterdag 28 januari 2023?
We maken eerst een mooie wandeling vanaf 14.30 u. vanop de parking van de PVT Mechelsebaan
220 Duffel.
Vanaf 17 u. houden we onze algemene vergadering: een overzicht van de ac�viteiten in het voorbije
jaar en een fijne nieuwjaarsrecep�e (er is een knutselac�viteit voor de kinderen).
Die vindt tradi�oneel plaats in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 in Duffel.
Om ons toe te laten de juiste hoeveelheid hapjes en drankjes te voorzien, graag inschrijven via Dirk:
dirk.costrop@telenet.be of 0476/66 08 28.

Sterrenkijken met Urania op 28 januari 2023
(gaat niet door bij bewolkt weer, reservedatum 25/02)
Deelname: € 5 leden, € 7 niet-leden NP.
Afspraak: 20 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel (parkeren mogelijk op PVT).
Einde omstreeks 22 u.
Inschrijven (max. 50 deelnemers) op onze website h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72
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Voorwoord

Alweer een jaar voorbij, alweer een nieuw jaar
dat weldra barst van ontluikende energie.

Een stevige winterprik in december herinnerde
ons eraan dat het, nie�egenstaande de
klimaatopwarming, nog stevig kan vriezen. Men
bibberde in de Verenigde Staten en Canada bij
temperaturen van -30° en kouder. Wij kenden
dan weer een overgang van oud naar nieuw met
een nooit geziene 16 à 17 graden. Het gee� aan
dat het klimaat almaar wispelturiger wordt.

Wat dit betekent voor de biodiversiteit blij�
voorlopig een groot vraagteken, maar echt
rooskleurig lijkt dat plaatje niet. Conferen�es als
de VN-conferen�e voor Biodiversiteit (COP-15)
in Montreal zullen het �j niet meteen keren,
maar er is toch wat hoop. Moeizaam kwam men
tot een principeakkoord dat 30% van onze
planeet integraal moet beschermen. Nu de ac�e
nog, anders dreigen we te doen aan collec�eve
zelfmoord, zoals de VN secretaris António
Guterres het verwoordde.

Het blij� belangrijk dat we als natuurvereniging
op het terrein zelf het verschil maken. Het
belang van onze recente boomplantac�es in het
Abroekbos en de Babbelbeekse Beemden mag
daarom zeker niet worden onderschat.
Trouwens, nog een dikke dankjewel aan alle
enthousiaste helpers!

Het uitsluitend focussen op onze
natuurgebieden is echter een valkuil, dat werd
me pas echt duidelijk met onderstaande
vergelijking die ik in Zoogdier las (dit
zoogdier�jdschri� is trouwens een aanrader
waarvoor je als lid van Natuurpunt kor�ng krijgt,
maar dit terzijde).

Als natuurbeschermingsorganisa�e zijn we
gefocust op het redden van met uitsterven
bedreigde soorten en habitats, maar intussen
gaat de rest van het landschap verder achteruit,
waardoor steeds meer – ook algemene –

soorten achteruitgaan. De natuur is als een
zinkend schip waar alle soorten afglijden en als
organisa�e doen we heel veel moeite om de
drenkelingen in een reddingsbootje te ze�en.
Maar de boot, het ecosysteem, de samenhang
gaat verloren.
Willen we de biodiversiteitscrisis keren, dan
moeten we niet alleen de drenkelingen redden,
maar tegelijk ook de boot, het ecosysteem
herstellen. Dit betekent dat het systeem
dras�sch anders moet.

Het s�kstofprobleem, het mestac�eplan,
inze�en op klimaatrobuustheid, ontharding,
verminderen van CO2-uitstoot,..: allemaal zaken
die noodzakelijk zijn om het schip, onze mooie
natuur te behouden.

In dit kader passen ook de toekomstbeelden die
Natuurpunt uitgewerkt hee�: is dit niet wat we
allen wensen?

Het valt me trouwens op dat als men mensen
vraagt wat hen tot rust brengt, wat hun
favoriete geur is, het antwoord bijna al�jd met
natuurbeleving te maken hee�. De ervaring van
de natuur met al onze zintuigen zorgt voor een
intense en diepgaande beleving, die je niet wil
missen! Zodra een soort of biotoop verdwenen
is, maakt dat het beleven ervan uiteraard
onmogelijk.

Daarom, deze nieuwjaarswens: laat ons allen
nog meer werken aan meer en mooiere natuur,
aan het betrekken van iedereen om de
schoonheid van de natuur met al zijn zintuigen
te ervaren, met boeiende ar�kels en leuke
natuurac�viteiten. Omdat jullie en de natuur
dat waard zijn.

Dirk

Beste natuurpunters
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Het nieuwe Abroekbos: van spruitjes en bieten naar een gevarieerd bos

Op 27 november ging er tussen de Binnenweg en de spaarbekkens van water-link een duizendtal
boompjes en struiken de grond in: het Abroekbos is geboren!

De 0,62 hectare grond was voorheen in handen van OCMW Lier
en van de drie gezusters Bistmans die de lap weiland enkele
jaren eerder van hun moeder hadden geërfd. Eén van die
zusters, Maria (‘tante Maria’ voor gelukzakken zoals ik), hee�
lang met haar man enkele koeien op de weide gehouden. Als
kleine koter mocht ik samen met mijn broer �jdens de
zomervakan�es elke dag mee twee grote ‘stopen’ water met de
kar naar de beesten rijden, fijne �jden. ‘Toen mijn grootvader
de grond in 1922 - exact 100 jaar geleden dus - kocht, hee� hij
er jaren groenten zoals spruitjes en bieten op geteeld’, zegt
Maria Bistmans.

Dat is intussen al lang verleden �jd, koeien
worden al jaren niet meer gehouden op de
wei, maar het stukje grond werd wel al�jd
gehooid en mooi onderhouden.

Een paar jaar na de dood van hun moeder, mijn moemoe,
besloten de gezusters dat de grond wellicht een betere
bestemming kon krijgen en polsten ze bij Natuurpunt of er
interesse was om het stukje te kopen. Lang verhaal kort:
afgelopen zomer werd de akte ondertekend.

Natuurpunt liet er geen gras over groeien, le�erlijk dan. Een
paar maanden later hadden ze immers het volledige terrein
plantklaar gemaakt om op 27 november door een tach�gtal
vrijwilligers de voormalige wei te laten omtoveren tot een vers
aangelegd bos(je), een kleine maar fraaie aanvulling van het
natuurgebied Beneden-Nete - I�erbeekvallei. Er waren
voldoende spaden, fruitsapjes en instruc�es over hoe je de
boompjes het best in de grond stopt om hun overlevingskansen
zo groot mogelijk te maken. De vrijwilligers hadden ervoor
kunnen kiezen om op deze regenach�ge dag lekker binnen bij

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Foto: Frans Vankeer



Afdelingswerking

5

een mok warme chocomelk gezelschapsspelletjes te spelen
maar toch hadden ze hun regenlaarzen en -jas aangetrokken.
Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik vermoed
dat hun lee�ijd varieerde van 1 tot 77 jaar.

Terwijl de overvloedige regenval die dag bijzonder zijn best leek
te doen hier verandering in te willen brengen, bestaat de
bodem van het perceel uit redelijk droge zandige grond waarin
de talrijk geplante zomereiken prima gedijen. Ze werden
aangevuld met kleine groepjes wintereik, haagbeuk en hier en
daar ook een zoete kers. Verwacht wordt dat er ook spontaan
berk zal beginnen te groeien. Om de varia�e en daardoor ook
de koolstofopslag nog groter te maken, werden er ook diverse
inheemse struiken zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn,
hondsroos en sporkehout rond het bos geplant.

Een klein zonbeschenen stukje grasland werd
ongemoeid gelaten. ‘De bedoeling hiervan is
dat het zich verder ontwikkelt tot een zeldzame
biotoop,’ legt ondervoorzi�er Johan uit.

Hoewel er die zondag al heel veel ‘flexibels’ rond de prille
stammen werden gehangen, werkten beheerders Inge en Evi
dit klusje nadien nog verder af. Geen overbodige luxe,
aangezien de talrijk aanwezige reeën uit de buurt hun weg naar
het nieuwe bos al hadden gevonden en zich rijkelijk tegoed
hadden gedaan aan de malse twijgen en stammen.

Bedankt aan Natuurpunt voor de organisa�e van de
boomplantac�e en aan alle vrijwilligers die de handen uit de
mouwen zijn komen steken. Nu rest er ons niet veel meer dan
reikhalzend uitkijken en nieuwsgierig wachten hoe het bos
zichzelf zal ontplooien.

Katrien Verschoren
Foto: Peter Geschier

Foto: Frans Vankeer

Foto: Frans Vankeer
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Herfstwandeling op de Oude Spoorwegberm

Voor velen is de herfst het rijkste seizoen. We
genieten van kleuren, geuren en vormen in
overvloed, zeker dit najaar. Door de lange
nazomer behielden de bomen extreem lang
hun bladeren.

Een mooi excuus om op zondag 23 oktober
een heerlijke wandeling te maken op de Oude
Spoorwegberm, van het Hulstmansbos tot
Schapenhagen.

De eiken zorgden voor een krakend tapijt van eikels en enkele overvloedige regendagen brachten
een grote varia�e paddenstoelen. Ze blijven
verbazen, die curieuze schepsels die van de ene
op de andere dag plots tevoorschijn komen op
de meest gekke plaatsen om dan ook weer snel
te verdwijnen. Geen wonder dat ze eeuwen
terug een duivelse reputa�e hadden. Vandaar
ook namen als duivelsei, satansboleet,
heksenschermpje,… Ook de houtknotszwam die
we op ons pad vonden had iets luguber. Door
zijn vorm wordt hij ook dodemanshand
genoemd, of dodemansvingers. Ze doen denken
aan verbrand hout.

In de herfst vinden we uiteraard veel paddenstoelen op dood materiaal. De meest voorkomende
zwam is de honingzwam die massaal in bundels op dode stammen te vinden is. Je kan hem echter
ook op levend hout vinden en dat is minder goed nieuws voor de boom.

We profiteerden �jdens onze wandeling om
ook eens een kijkje te nemen in het
Hulstmansbos. Het hee� een poos geduurd
alvorens de aanplant wat volume kreeg, maar
nu kan je het bijna een volwaardig bos
noemen. Een fraai gebiedje met zijn
kronkelende cobra!

Marleen
Foto’s: Peter Geschier
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Vanuit de lucht

Hulstmansbos in de winter Foto: Peter Geschier



Eventjes op en af naar zee

“Ping”.Whatsappberichtje: “Zeven grote zee-eenden op AWW5 Eekhoven.”

Pardon ...?

“Ping”.Whatsappberichtje: “Een ervan blijkt een zwarte zee-eend te zijn”.

En dat is wel bijzonder!

Zoals zijn naam verraadt, vind je zee-eenden natuurlijk ... op zee. Mits goed speurwerk en een
goede verrekijker kan je ze soms in de verte vanop het strand zien als een rij pikzwarte eendjes die
voorbijvliegt. Aan enkele “hotspots” zoals Brouwersdam, Breskens of Westkapelle die als landpunt
in zee uitsteken, zie je ze soms wat dichterbij. Dan ontdek je dat vooral het mannetje van de zwarte
zee-eend met zijn felgele bek best heel mooi is.

Maar af en toe komen ze dus eens kijken in het binnenland (zoals wij heel af en toe naar zee gaan).
En dan volgen ze meestal de grote rivieren (zoals wij de snelweg of de spoorweg nemen). En dan
blijven ze een weekendje of een midweek (net zoals wij).

Het gebeurt niet elke winter maar toch vaak dat er een groep zee-eenden op onze AWW-pu�en
neerstrijkt. Meestal de grote dus, goed herkenbaar aan de wi�e vlakken onder op zijn vleugels.
Maar dit jaar kwam er dus ook een vrouwtje van de zwarte zee-eend mee die natuurlijk helemaal
niet zwart is (het zou weer te gemakkelijk zijn). En ze hebben het er best naar hun zin, want bij het
schrijven van dit berichtje zi�en ze er al drie weken lang.

En nu mag jij eens kiezen ... wie is wie?

Johan Giglot
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Vogelberichtjes winter 2022-2023

Zwarte (v) en Grote zee-eend - Foto: Kris De Rouck
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Expedi�e Natuurpunt 2023

Jawel, je leest het goed. Opnieuw zal er een Expedi�e Natuurpunt doorgaan en zullen ook teams
voor onze afdeling twee dagen door het Vlaamse Land ploeteren en sponsorgelden inzamelen om
onze lokale gebieden te ondersteunen. Een dankbaar engagement waarbij vorig jaar liefst 33.359
km met kano, fiets of te voet werden afgelegd door 360 lachende deelnemers. Dat bracht in totaal
€ 241.721 op voor meer natuur. Het aantal blaren dat hierbij kwam kijken, vonden we helaas niet
terug.

Na een sabbatjaar besloten we met de Stone Chats weer op pad te gaan. Stone wat? Stone Chat is
Engels voor een roodbors�apuit: een mooi, klein vogeltje dat lee� op het pla�eland en houdt van
weilanden met struikjes die niet al te intensief worden bewerkt. Zoals aan de riviervallei waar de
Babbelbeekse Beemden liggen en waar al enkele jaren een koppeltje zit, maar niet tot broeden
komt. Dankzij onze steun hopen we dat het gebied net dat ietsje Chatvriendelijker wordt en we in
de toekomst toch kleintjes mogen verwelkomen. Het zit er wel in, want er komen veel
uitbreidingen en herinrich�ngen aan.

Een kleine financiële aanmoediging wordt bijzonder geapprecieerd.
Ga naar h�ps://expedi�e.natuurpunt.be/nl-NL/project/stone-chats

Alvast onze welgemeende dank!

Tiende edi�e vogelweekend 28 – 29 januari 2023

“Ik ken in feite niet echt veel van vogels, maar vind het wel leuk om ernaar te kijken.” Aan het
woord: Tine Embrechts, ambassadeur van het Grote Vogeltelweekend in januari 2023. En dat geldt
voor wel meer van de bijna 50.000 (!) deelnemers in 2022 die gedurende een kwar�ertje keken en
registreerden welke soorten ze in de tuin hadden. Veel hoef je niet te doen. Misschien een beetje
voederen en afwachten. Dankzij website www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend krijg je een
mooi overzicht van de meest algemene soorten en hun verschillen: simpel dus.

Wist je trouwens dat in de week voordien ook op scholen vogels worden geteld? 257 scholen
deden in 2022 mee. Dus de kans is groot dat je nog wat enthousiaste, jonge medetellers over de
vloer krijgt. Help je zeker mee om de nummer-1-plaats van de huismus dit jaar te verstevigen? Je
vindt ook alle telresultaten van de negen vorige jaren op bovenstaande website ... en dan zie je dat
die huismus toch wel wat achteruit aan het hinkelen is. Spannend!

Johan Giglot

https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/project/stone-chats
https://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend
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In voorbereiding op de aanplant kreeg de hele buurt (zo’n 400
adressen) een uitnodiging (hartelijk dank aan de bereidwillige
bussers!) Zo wilden we de buurt meer bij project de
Babbelbeekse Beemden betrekken. Ook de media pikten de
boodschap op: verschillende kranten en Radio Zuidrand
berich�en over ons evenement.
De nacht van 27 op 28 december gingen de hemelsluizen

open en ook in de voormiddag was het weer vrij onstuimig.
Afwisselend striemende, dan weer lichte regen en een
stevige wind waardoor we ons tentje niet konden opze�en.
De door de professionele ploeg geplaatste �jdelijke brug
(zijnde twee aan elkaar vastgemaakte lange balken) waren
door de overstromingen van de voorbije week enkele
honderden meter afgedreven. Het bruggetje werd keurig
teruggelegd zodat alle percelen toegankelijk waren.

Rond 13.00 uur stopte het wonderwel met regenen (de grijze wolken bleven wel
hangen) en leek de wind het ook wat kalmer aan te doen. De begeleiders
haalden de ingekuilde plantpakke�en uit de grond en de boompjes en struikjes
werden verdeeld over de op voorhand gemaakte plantgaten. Rond hal�wee
kwamen de eerste planters zich vol enthousiasme melden, voorzien van schop
en laarzen.

Er daagde ook hoog bezoek op: Rik Verwaest, burgemeester van Lier, en Sofie
Joosen, burgemeester van Duffel, met schepen Isabel Glorie kwamen mee de
houtkant aanplanten. Els, het dochtertje van de Lierse burgemeester, wou zeker
het elzenbroek in wording zien. De burgemeester schrok dat het perceel daar zo
nat was, wat ons toeliet nog eens extra het belang van natuurontwikkeling in de
vallei voor de hele waterhuishouding te benadrukken.

Uiteindelijk zijn er zes�g à zeven�g buurtbewoners en andere sympathisanten
komen opdagen en was de klus rond 15.00 uur zo goed als geklaard.
Omdat er nog �jd over was, hebben we aan het nieuw geplante goed ook
vraatbescherming

aangebracht zodat reeën en konijnen niet alles afvreten. De
vraatbescherming is uiteraard milieuvriendelijk uit een
biologisch volledig composteerbaar materiaal. Vanaf 15.30
uur trok de wind terug aan en kwamen er na een klein
waterzonnetje opnieuw dreigende wolken opze�en. We
hebben dus echt wel geluk gehad.

De volgende dag stond het nieuw aangeplante elzenbroek tot
30 cm onder water, ook een deel van de houtkant stond blank
door de sterk gezwollen waterloop.

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier

Burgemeesters Joosen (rechts) en Verwaest
(links, met dochter Els) - Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Ludo Bakkovens

Succesvolle aanplant op de nieuwe delen van de Babbelbeekse Beemden



11

Afdelingswerking

Vergroten van het bestaande elzenbroekbos in wording

Aansluitend op het perceel dat we in 2020 konden verwerven
en toen al herbebosten, hebben we het perceel aan de
noordwestzijde beplant met soorten van het elzenbroekbos.
Daarmee hopen we snel opnieuw sneeuwklokjes aan de
beekoever te zien
verschijnen samen met
de andere typische na�e
bosflora zoals
guldenboterbloem,
slanke sleutelbloem, … .
Door de uitbreiding kan
het hele elzenbroek zich

ontwikkelen als een na�e spons waardoor we ook in de zomer veel beter zullen
zijn gewapend tegen de alsmaar toenemende droogteperioden. De els is een
ongelooflijke boom want hij verdraagt goed overstromingen net zoals de wilg.
Om aan het elzenbroek varia�e te geven ze�en we op de wat drogere stukken
ook groepjes zomereik en fladderiep. Wilg zal zich spontaan uitzaaien en uit
ervaring weten we dat het hier voor andere boomsoorten veel te nat is.

Nat bloemrijk hooiland met houtkanten en heggen

De andere percelen zijn iets droger maar kunnen bij extreem weer eveneens
overstromen. Deze hebben we niet bebost. Hier kozen we bewust voor de
ontwikkeling van een bloemrijk do�erhooiland. Een lokale landbouwer zal het
hooiland maaien maar mag het niet bemesten. Zo hopen we onder andere de
zeldzame knolsteenbreek weer kansen te geven. Nu staan er nog enkele laatste exemplaren in de wegberm. Om de

ecologische infrastructuur te versterken werden de versleten
omheiningen afgebroken en plan�en we in de plaats hiervan
houtkanten en heggen met maar liefst twaalf verschillende
inheemse soorten.

Deze levende natuurlijke
omheiningen met
bessen- en
bloesemstruiken worden
een paradijs voor vogels,
maar ook insecten zoals
vlinders en kevers. We
mikken onder meer op
de zeldzame sleedoorn-

en iepenpage. Dat dit geen utopie is, werd op 23 december nog beves�gd. Toen
vond Hannes Giglot in een ander deel van de Babbelbeekse Beemden enkele
eitjes van de sleedoornpage in een struweel dat we �en jaar geleden hebben
aangeplant.

Nu hopen we op een groeizame lente en kunnen dan wellicht over zo’n twee tot
vijf jaar zien wat deze inspanningen op 28 december 2022 hebben opgeleverd.
Ga zeker eens kijken: je kan de aanplant zien vanaf de Bremstraat. Infoborden
van Natuurpunt werden geplaatst.

Johan Asselberghs

Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Peter Geschier

Foto: Peter Geschier
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Kom eens meedoen op onze Natuurpunt Startdag!

Wist je dat Natuurpunt Vlaanderen volledig gedragen wordt door vrijwilligers? Samen beheren we
meer dan 500 natuurgebieden en breiden die jaarlijks uit met ongeveer 1.000 ha. Overal in
Vlaanderen bestuderen we de natuur en organiseren we ac�viteiten voor jong en oud. Iets voor
jou? Deze lente organiseert Natuurpunt Startdagen om alle geïnteresseerden op een leuke manier
op weg te helpen.

Net als in heel Vlaanderen organiseert Natuurpunt Oude Spoorweg een startdag. Voor Kon�ch en
Duffel gaat die door op zaterdag 15 april.

Kom je eens meedoen? Dat is een keigoed idee, want:

• Je versterkt de natuur in je buurt. Meer en betere natuur is goed voor de biodiversiteit, voor
het klimaat en voor de gezondheid van de buurtbewoners.

• Je leert nieuwe mensen kennen. Samen de handen uit de mouwen steken is plezant.
Natuurpunters maken het graag gezellig met een hapje en een drankje.

• Je leert veel bij over de natuur. Al doende leer je. Voor je het weet ken je alle planten en
dieren bij naam en bouw je mee aan een natuurinclusief Vlaanderen.

We staan voor je klaar op de Startdag op zaterdag 15 april om 9.30 u. in de Mosterdpot. We hebben
een gevarieerd programma met in de voormiddag wat fysiek werk ter voorbereiding van de Run for
Nature. Dan samen iets eten en drinken en verder kennismaken en info in het Mosterdpotje. Einde
omstreeks 15 u.

Natuurpunters kom je overal tegen. Samen werken we elk jaar meer dan twee miljoen uren voor
onze natuur. En nog steeds komen we handen te kort. Kom je een dagje meedraaien? In elke
gemeente in Vlaanderen is er wel een groep waar jij van harte welkom bent, of je nu veel of weinig
�jd hebt, iets kent van de natuur of helemaal niet.

• Wil jij vooral fysiek aan de slag? Dan kan je helpen graslanden maaien, wandelpaden
onderhouden en wilgen kno�en.

• Wil je de natuur bestuderen? Dan kan je waarnemingen doen of in een werkgroep stappen.

• Hou je van het sociale contact? Dan kan je komen tappen of ac�viteiten organiseren.

• Ben je sterk in administra�e? Dan kan je meehelpen met website, e-zine, �jdschri�,
opvolgen van dossiers.

• Wil je de natuur versterken? Dan kan je lokaal beleidswerk doen of aankopen realiseren.

Voor de startdag bij Natuurpunt Oude Spoorweg kan je je inschrijven op onze website
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html

Heb je nood aan bijkomende informa�e: bel of mail naar Marleen Van Puyvelde
marleenvanpuyvelde@telenet.be - 0486 41 36 58

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
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Afdelingswerking

Ben jij nieuwsgierig welk getallen voor onze

afdeling achter de XXX staan in de affiche hiernaast?

Kom dan naar de startdag op 15 april in de

Mosterdpot en ontdek wat onze vrijwilligers

vorig jaar hebben gerealiseerd en waarom

we jou daar in de toekomst heel graag bij hebben!

Doe net zoals filmmaker Pim:
zet je in voor de natuur
Wil jij de handen uit de mouwen
steken? Keigoed idee: je versterkt de
natuur in je buurt, je ontmoet
andere natuurlie�ebbers en je leert
veel bij over de natuur.

Voor ieder wat wils: van grasland
maaien en wilgen kno�en tot
ac�viteiten organiseren en soorten
inventariseren ...

Deze lente organiseren de
Natuurpuntafdelingen Startdagen
om alle geïnteresseerden op een
leuke manier op weg te helpen.
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Info / Natuuracademie

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 18 april en 25 april,
vooraleer we eropuit 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

Loca�e: Mosterdpotje, ingang via PVT Schorshaegen
Mechelsebaan 220 2570 Duffel (parking mogelijk).

Wij nodigen je uit voor een bees�ge wandeling doorheen natuurgebied De Mosterdpot. Je wordt
doorheen dit afwisselend landschap meegenomen in verhalen over mens en dier van vroeger tot
nu. Onderweg vind je werken terug van de deelnemende fotografen van fotovereniging Abstrakt.

Voor en/of na de wandeling kan je terecht in het openlucht ontmoe�ngscafé.

In het Mosterdpotje is er een tentoonstelling op de
bovenverdieping:

- Luxke (Fluo Lard Artworks/Zazou) creëert een
droomomgeving die nostalgische herinneringen zal
oproepen.

- Pierre De Meyer stelt werken van Duffel tentoon waarbij
de heemkring jullie meeneemt in het vroegere Duffel.

Ontdek de natuur op een heel speciale manier!

23/04/2023

10.00 – 17.00 u.

Mosterdpot - Mechelsebaan 218 (220 voor GPS) Duffel

Inschrijven via onze website h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/ via knop Natuuracademie

Erfgoeddag ‘Bees�g!’: verrassende samenwerking Natuurpunt Oude Spoorweg en
fotovereniging Abstrakt op Erfgoeddag 23 april

Foto: Marcel Langelaan

Illustra�e:Charlie
M

ackesy

https://natuurpuntoudespoorweg.be/
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Ac�viteitenkalender

zaterdag 28
januari

Leden jaarvergadering

Wandeling, voorstelling
overzicht 2022, knutselhoekje,

hapje en drankje

Afspraak aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT)
Voor de wandeling: 14.30 u. , voor de vergadering: 17 u.
Einde omstreeks 19 u.
Inschrijven bij Dirk dirk.costrop@telenet.be of 0476/66 08 28

zaterdag 28
januari

Sterrenkijkdag met
Urania

(gaat niet door bij bewolkt weer,
reservedatum 25 februari)

Afspraak: 20 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT). Deelname: € 5 leden, € 7 niet-leden NP.
Inschrijven op www.natuurpuntoudespoorweg.be
max. 50 deelnemers! - Einde omstreeks 22 u.
Contact: Dimitri Hoste 0473/63 53 72

zondag 29
januari

Natuurwerkdag in
natuurgebied Schapenhagen
met Chiro Koka: wilgen

kno�en

Afspraak: 10 u. aan de ingang van het natuurgebied Schapenhagen
ter hoogte van Duffelsesteenweg 168 te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Jorden Faes 0475/41 06 83

Begin februari
tot einde maart Paddenoverzetac�es in

Senthout

Afspraak: bij zonsondergang op de hoek Senthout-Uitbreidingsstraat
Duffel. Einde omstreeks 20 à 23 u. (weersa�ankelijk)
Wie inschrij� krijgt digitale nieuwsbrief over paddentrek.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zaterdag 4
februari

Natuurwerkdag in
Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, in de
Bremstraat te Lier, precieze werkplaats hangt af van
inrich�ngswerken door de provincie
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Johan Doms, 0496/32 19 34

zaterdag 11 en
zondag 12
februari

Natuurwerkdag in de Oude
Spoorwegberm

Afspraak: 9.30 u.: zaterdag Lage Vosberg Rumst/Stocletlaan Duffel,
zondag Schapenhagen via Duffelsesteenweg 168 Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact:Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Karen Lantermann 0473/61 26 98

zondag 19
februari Winterwandeling rond en

door de Babbelbeekse
Beemden

Afspraak: 14 u. op de hoek Senthout-Uitbreidingsstraat Duffel
Einde omstreeks 16.30 u.
Laarzen sterk aanbevolen!
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

woensdag 22
februari Open bestuursvergadering

Ben je geïnteresseerd om eens een vergadering bij te wonen?
Kom dan zeker langs!
Afspraak: 20.15 u. in het Mosterdpotje

zaterdag 25
februari Natuurwerkdag

Goorbosbeekvallei
Bosbeheer

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

zaterdag 25
februari

Sterrenkijkdag met
Urania

Reservedatum - zie 28 januari

zondag 19
maart

Wandeling door de
Babbelbeekse Beemden
i.s.m. NP de Wielewaal

Afspraak: 14 u aan kruispunt Senthout-Hoevelaan Duffel
Einde omstreeks 16.30 u
Laarzen sterk aanbevolen!
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07

zondag 19
maart Snuitworkshop

vogels kijken en
braakballenonderzoek

Afspraak: 14u aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
Einde omstreeks 16u. Gids: Johan Giglot
Inschrijven verplicht, maximum 12 kinderen
Zie pagina 20
Contact: Els Lauwers 0473/34 53 40 of Sabine Cers�aens

mailto:dirk.costrop@telenet.be
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zondag 26
maart Snuitworkshop

op zoek naar kriebelbeestjes

Afspraak: 14u aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
Einde omstreeks 16 u. Gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Inschrijven verplicht, maximum 12 kinderen
Zie pagina 20
Contact: Els Lauwers 0473/34 53 40

zaterdag 15
april

Startdag en
Natuurwerkdag
Mosterdpot en

Goorbosbeekvallei
allerlei werkjes

Afspraak: 9.30 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT)
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 en Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

zondag 16
april Snuitworkshop

op zoek naar waterdiertjes

Afspraak: 14u aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
Einde omstreeks 16 u. Gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Inschrijven verplicht, maximum 12 kinderen
Zie pagina 20
Contact: Els Lauwers 0473/34 53 40

dinsdag 18
april Natuurfotografie voor

groentjes

deel 1

Afspraak: 19 u. in het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 21.30 u.
Lesgever: Jens Verwaerde
Inschrijving: zie pagina 14
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

woensdag 19
april

Inventarisa�e van de
(voorjaars-)flora

Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 19.30 u. in de buurt van Bremstraat 13 en 15 te Lier
Einde omstreeks het invallen van de avond
Laarzen aanbevolen
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De Naegel 03/288 84 86

zondag 23
april

Erfgoeddag ‘bees�g!’
rond het Mosterdpotje
In samenwerking met
fotovereniging Abstrakt

Doorlopend vanaf 10 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218
Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 17 u.
Meer info op pagina 14
Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

dinsdag 25
april Natuurfotografie voor

groentjes

deel 2

Afspraak: 19 u. In het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te Duffel
(parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 21.30 u.
Lesgever: Jens Verwaerde
Inschrijving: zie pagina 14
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

woensdag 26
april Cursus amfibieën

prak�jkexcursie

Afspraak: 19 u. grote parking Lerenveld in Lint
Einde omstreeks 21 u.
Gids: Johan Asselberghs 0479/65 29 07
Contact: Rebecca Pers 0486/79 16 12

zaterdag 29
april

Natuurfotografie voor
groentjes

prak�jkexcursie

De afspraak wordt gemaakt in overleg met de cursisten

dinsdag 2
mei

Inventarisa�e van de
(voorjaars-)flora

Goorbosbeekvallei

Afspraak: 19.30 u. aan de ingang van het natuurgebied, naast de
fiets-o-strade, 100m 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

zaterdag 6 mei

18 uur voor natuur Hou de datum vrij voor de langste ac�viteit van het jaar!

zondag 7 mei
Run for Nature Hou de datum vrij voor deze ondertussen tradi�onele ac�viteit
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Deze salamander is beslist geen zeldzaamheid. Net als de kleine watersalamander is deze soort algemeen verspreid en
komt hij voor in zowat elke gezonde, natuurlijke poel. Bij voorkeur in plassen zonder vissen, want salamandervisjes
hebben anders beperkte overlevingskansen.

Hij is veel opvallender dan de kleine watersalamander: die hee� een vaalbruine kleur en een vaak gevlekte licht
oranje-beige buik. De alpenwatersalamander hee� een blauwgrijze, wat glinsterende bovenkant, zwarte vlekjes op
zijn flanken en knaloranje ongevlekte buik. In de paar�jd hee� alleen het mannetje een lage kam over de rug en staart
die lichtgekleurd is met donkere ronde vlekken.

Door die gekleurde buik is het niet verwonderlijk dat men in Duffel deze salamander soms wel vuursalamander dur�
te noemen. Dit is natuurlijk helemaal fout want de vuursalamander komt in onze regio niet voor. Met zijn geel-zwarte
voorkomen is hij trouwens niet te verwarren met zijn kleinere broertje, de alpenwatersalamander.

Tijdens de paar�jd zijn alpenwatersalamanders zowel dag- als
nachtac�ef en voortdurend in het water te vinden. Ze blijven vooral
op de bodem van de poel. Tip: schijn ’s nachts met een zaklamp in
een poel en je zal verrast zijn hoeveel salamanders er dan op de
bodem zichtbaar zijn.

Na de paar�jd vertrekken de salamanders uit het water en leven ze
verborgen op het land. Dan verdwijnt de staartkam van de
mannetjes en worden de felle kleuren minder opvallend: de huid
wordt donkerder en is dof, waterafstotend en korrelig van structuur.

De salamander lee� in de waterfase van kleine waterdieren, vooral
dansmuggen(-larven), kikker- en salamandereitjes en �jdens de

landfase van allerlei kriebelbeestjes, kevers en regenwormen. De
salamander is in die periode vooral op regenach�ge dagen �jdens
de schemering of ‘s nachts ac�ef. Overdag verstoppen ze zich onder
stenen en houtstronken Ze blijven wel in de buurt van de
voortplan�ngspoel (= maximaal enkele honderden meter). De
alpenwatersalamander kan in het wild meer dan twin�g jaar oud
worden.

De winterslaap begint in september/oktober en eindigt omstreeks
februari/maart. De alpenwatersalamander overwintert op het land
of in de modderlaag op de bodem van het water. Zodra de
salamanders ontwaken, zoeken ze direct het water op en gaan ze

over in de waterfase voor de voortplan�ng.

Maar waarom heet dit diertje eigenlijk alpenwatersalamander, de Alpen zijn toch een heel eind hiervandaan? De
reden is eenvoudig: de soort werd voor het eerst beschreven door Lauren� in 1768 op basis van een exemplaar dat hij
verzamelde in de buurt van Mariazell, een gemeente in Oostenrijk, gelegen in de noordelijke Alpen. De
wetenschappelijke naam Ichthyosaura alpestris betekent le�erlijk “vishagedis uit de Alpen”. Dit is een mooi voorbeeld
waarbij een wetenschappelijke naam standhoudt in een taal, alhoewel er ‘betere’ namen voor te bedenken zijn in een
ander taalgebied. Ook in het Engels en Frans is er de verwijzing naar de Alpen: alpine newt, respec�evelijk triton
alpestre. Grappig is dat de alpenwatersalamander in de echte, hoge Alpen eigenlijk niet voorkomt, de naam is dus
echt wel slecht gekozen.

In elk geval: wie dit mooie diertje waarneemt, vergeet niet het in te geven in www.waarnemingen.be. Het voorbije
jaar zijn er slechts twin�g waarnemingen doorgegeven voor Kon�ch en Duffel samen. Dat kan beslist beter. Doen!

Dirk

Bronnen: Wikipedia en Natuurpunt website
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Dier in de kijker: de alpenwatersalamander

Alpenwatersalamander - Foto: Eef Hellemans

Alpenwatersalamander - Foto: Peter Geschier

https://waarnemingen.be/
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- Je bent niet bang om je handen vuil te maken

- Je bent heel erg nieuwsgierig

- Je hebt interesse in alles wat rondkriebelt en fladdert

- Je wil wel wel eens wat anders doen dan op zondag wat rond te
hangen

- Je bent op zoek naar avontuur

Kan je één of meerdere vakjes aankruisen?

Haal dan een volwassene (je mama, papa, opa, oma, nonkel, buurvrouw, …) uit de zetel en doe met ons
mee!

Je kan je samen met je volwassene inschrijven voor vier Snuitac�viteiten. Het is heel erg fijn als je vier keer
kan meedoen, maar dat is niet verplicht.

Voor de drie eerste ac�viteiten moet je wel inschrijven omdat het aantal kinderen tot twaalf wordt beperkt.

De bijdrage is € 6 per workshop voor kind + (groot)ouder indien lid en € 8 voor niet-leden.

Inschrijven op onze website h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/

Dit staat er op het programma:

1. zondag 19 maart: we nemen onze verrekijker mee en bespieden een aantal vogels. We leren ook van alles
over uilen. Als echte wetenschappers voeren we een braakballenonderzoek uit.

2. zondag 26 maart: We nemen ons vergrootglas mee en gaan op zoek naar welke diertjes er tussen onze
tenen kruipen en wat er rond onze oren fladdert.

3. zondag 16 april: we nemen ons schepnet mee en doen een echt wateronderzoek.

4. zondag 7 mei: we stellen onze ontdekkingen voor �jdens een groot evenement

Meer info nodig? Stuur een mailtje naar Els: lauwers.els@telenet.be

Wij zijn op zoek naar nieuwe Snuiters!

Ga dan naar h�ps://www.natuurpunt.be/snuit/snuiterijen : daar staan heel wat leuke ideetjes!

Weet je even niet meer wat te doen?

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-snuit-activiteiten.html
mailto:lauwers.els@telenet.be
https://www.natuurpunt.be/snuit/snuiterijen
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Hoe maak je hangende appelhapjes?

Vogels eten van alles. Bessen, noten, fruit, zaden, kleine beestjes, … Maar in de winter zijn al die lekkere
hapjes veel moeilijker te vinden. Gelukkig zijn er van die lieve snuiters die graag een snackje voor vogels
maken. Toch?

Wat hebben we nodig?

● 6 (ongeveer) gelijke takken
● 4 elas�ekjes
● een touwtje
● een appel
● plantaardig frituurvet
● zaden/noten/bessen

Hoe moet dat dan?

Eerst de appel: hak hem met een welgemikte messteek in twee. Haal het klokhuis (en een beetje
vruchtvlees) langs beide hel�en eruit. Als je grote honger hebt, mag je dat zelf opeten. Vul de appelholte
met zaden/noten/bessen die je met een beetje gesmolten frituurvet tot een plakkerig geheel hebt
gekneed. Hang het touwtje rondom de appel zodat deze stevig vast zit.

Nu nog een tafel: zo kunnen de vogels op hun gemakje dineren en kan
jij ze van op de eerste rij beloeren. We gaan voor een simpel ontwerp
met zes takken en vier elas�eken. Maak eerst een driehoek met drie
takken. Voor je twee takken met elas�ek aan elkaar vastmaakt, neem je
een derde stok die je in de hoogte mee vastknoopt. Als je dit bij elke
hoek doet, heb je een driehoek met drie opstaande takken. Deze knoop
je met het vierde elas�ekje aan elkaar.

Hang je tafel-met-appelhapje-op en roep luid: “Komen eeeten!” en wacht dan een kwar�ertje. En? Wie
komt er allemaal aan tafel?

Meer ideetjes vind je op deze website: h�ps://www.natuurpunt.be/snuit/snuitspira�e

Els

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.

https://www.natuurpunt.be/snuit/snuitspiratie
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Het relaas van de paddentrek 2022

Januari was rela�ef zacht met soms flinke por�es regen maar afgewisseld met een kleine winterprikje en
paddentrek bleef uit. Op 6 februari werd op Senthout de eerste kleine watersalamander gevonden, op 8
februari vonden we zeven dieren van wel vijf soorten, alleen bruine kikker en vinpootsalamander
ontbraken. Daarna volgden brede opklaringen en dus ook a�oeling. Op 16 februari zaten we in een zachte
sector met voch�ge van oorsprong subtropische lucht. In de soms striemende regen werd het meteen een
topavond met meer dan 135 dieren. Uniek zo vroeg in februari. De avond erop klaarde het helemaal uit en
ook al was de straat nat, het leverde bij 6 graden geen enkel dier op. Pas op 20 februari was de avond weer
zacht genoeg om opnieuw enige paddentrek vast te stellen. Een korte piek van zo’n 20 minuten leverde 25
dieren op, daarna viel het onherroepelijk s�l wegens te koud. Ook op 22 en 23 februari werden nog enkele

dieren gevonden, maar daarna stopte het met regenen: het
begin van een extreem droog jaar. De regenzones werden
allemaal met een boog hetzij naar het zuiden, hetzij naar het
noorden gedrongen. In West- en Midden-Europa heerste een
krach�g hogedrukgebied met oostelijke en later ook zuidelijke
winden. Regen was de grote afwezige en de zon eiste van ’s
morgens tot ’s avonds de hoofdrol op met zachte
lentetemperaturen tot soms wel 17 graden. Onze amfibieën
vonden het maar niets, want na zonsondergang koelde het
heel snel af, bovendien lag de luchtvoch�gheid soms erg laag.
Het leidde ook tot nachtvorst.

Pas op 11 maart kwam er beweging op de weerkaarten en maakten de heldere condi�es plaats voor een
zwakke regenzone: het werd meteen een tweede topavond met 110 dieren. Ook 12 maart moest met zo’n
100 dieren niet onderdoen. 13 maart raapten we nog 45 dieren, 14 maart zakte het aantal dieren nog
verder naar slechts 25.

Het weer was dan ook nooit ideaal. 15 maart kwamen we �jdelijk in een NW-stroming terecht met enkele
maartse buien overdag, met als gevolg slechts een �ental dieren vlak na schemering en daarna niets meer.
Na de maartse buien van 15 maart kregen we enkele frisse zonnige dagen met nachtvorst. Later werd het
steeds warmer en kwamen we voor de eerste keer snel boven de 20 graden uit. Door deze extreem warme
dagen begonnen ook de avonden minder snel af te koelen en leverde elke avond tussen 21 en 28 maart
wel iets op. Dat waren bovendien dikwijls dieren in amplexushouding (gekoppeld) wat betekent dat het om
duidelijke heentrek ging. Vanaf 29 maart werd niets meer gevonden. In de poelen bleef het ook opvallend
kalm. Op een zwemmend mannetje na werden geen tradi�onele orgieën gezien. Ook geen eitjes, echt
niets. We stonden voor een raadsel: is de paddentrek nu gedaan of niet? De aantallen waren niet van die
aard om te besluiten dat het gedaan was, want met iets meer dan 500 geregistreerde dieren op de teller
was dit een mager resultaat.

Op 5 april kregen we eindelijk nog eens een bewolkte hemel: we trokken ons nog even op aan een
amplexus, maar de overige weinige dieren die de weg overstaken toonden duidelijk terugtrek. Na de twee
volgende avonden met boterzacht en betrokken weer met maar liefst 15 graden wisten we het zeker: de
paddenoverzet 2022 zat er helemaal op.

Babbelbeekse Beemden - Foto: Peter Geschier

Paddentrek - verloop 2022 en vooruitzicht 2023
Wanneer ik dit ar�kel schrijf, dreigt met het extreem zachte en na�e weer de paddentrek 2023 al te
beginnen. Op Senthout bleef het nog rus�g maar op andere plaatsen was er in de nacht van oud op nieuw
en ook daarna al wat beweging. Na�onaal coördinator Dominique Verbelen haalde er zelfs de pers mee.
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Enkele cijfers en vaststellingen

Op twee na slechtste eindresultaat op 32 jaar

Slechts 576 geregistreerde dieren: hiermee doen alleen startjaar 1996 en rampjaar 2014 het nog slechter.
Ook op de andere ac�eplaatsen zien we meestal lage aantallen tegenover het jaar 2021. Leuk is dit niet,
maar in 2014 haalden we nog slechtere overzetgegevens die gelukkig stelselma�g stegen tot meer dan
2.000 dieren. We kunnen enkel vaststellen dat we een slecht paddentrekjaar hadden, maar dat de dieren
die we vonden blaakten van de gezondheid.

Nooit eerder zo vroeg de topavond

Op 16 februari werden in Vlaanderen ongeveer 24.000
dieren geregistreerd in het paddenportaal. De tweede
en derde topavond vielen wel op een normaal �jds�p
van de paddentrek namelijk op 11 en 12 maart.

Bij ons werd op 7 april de ac�e afgeblazen. De laatste
amfibie werd op 16 april in het Vlaamse paddenportaal geregistreerd. De paddentrek duurt dus langer met
meer en langere onderbrekingen, maar de piekavonden schoven wel naar voren op. De klimaatverstoring
met gemiddeld meer warme extremen in de winter is dus ook duidelijk te zien in de
paddentreksta�s�eken.

Voortplan�ng of geen voortplan�ng?

Opvallend was ook dat na de paddentrek paddensnoer noch kikkerdril werd gevonden. Was er dan geen
voortplan�ng ondanks het der�gtal koppels dat we vonden �jdens de paddentrek? In juni en ook �jdens
de zomerbeheerwerken werden verschillende kleine padjes en kikkertjes gezien, wat wijst op
voortplan�ng. Waarschijnlijk lagen de eitjes door de koudere nachten dieper in het water en vonden we ze
niet?

Onze amfibieën wacht dus een mooie toekomst, mede met de knip van Senthout, de uitbreiding en
herinrich�ng van de Babbelbeekse Beemden, nieuwe poelen en uitgediepte sloten, … (zie ook ar�kel op
pagina 28). Dat deze uitdieping met de afgelopen droge lentes nodig is, mag duidelijk zijn. Op dat vlak
kwamen de dieren in 2022 niet in de problemen, want juni bracht de nodige regen en uitstel van
uitdroging. In 2018 en 2020 droogde de sloot wel te vroeg uit, omdat het in juni amper regende en
misschien zien we dat nu in de sta�s�eken, namelijk de terugval door een verloren genera�e?

Oproep tot deelname aan de paddenoverzet 2023!

Helaas blijven Bremstraat, Missestraat en Hoevelaan nog al�jd een levensgevaarlijk terrein voor
rondtrekkende padden, kikkers en salamanders. We hebben dus ook voor 2023 weer helpende
handen nodig: we rekenen op jouw medewerking en hulp om onze amfibieën veilig te helpen
overze�en.
Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt, wordt het alsmaar moeilijker om de juiste periode, laat staan
de juiste avonden, te voorspellen. Daarom hebben we een digitale nieuwsbrief (de Hylakrant) in
het leven geroepen om die periode concreter te maken. Wil je dus wil meehelpen, schrijf je dan in
op de digitale Hylakrant:
h�ps://www.natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-overzetac�e.html

Johan Asselberghs

https://www.natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-overzetactie.html
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In maart 2020 dienden we bij de provincie Antwerpen een subsidieaanvraag in voor de verdere
natuurinrich�ng van Schapenhagen. Het is nu begin 2023, het eindverslag is al ingediend, maar inrich�ng is
nog al�jd niet afgerond. Gelukkig is het licht s�laan zichtbaar aan het eind van de tunnel.

Wat nog ontbrak, was de vogelkijkwand aan de rand van de storm- of reten�evijver. We zochten en vonden
Bruno als ‘gelegenheidsontwerper’ en na een aantal online overlegrondes verscheen er een haalbare versie
op de tekentafel. Niemand van ons had hier enige ervaring in en dus was het zaak vrijwilligers te ronselen
die toch overweg konden met een hamerke, beiteltje of zaagske… of
beschikten over accuboormachines. Een tweede onderscha�ng was de
�jdsinvestering: wanneer je denkt dat iets op een voormiddag klaar is, heb je
al snel een volledige werkdag nodig. Boterhammetjes meebrengen werd een
noodzaak!

Fase 1 – het bakstenen pompgebouw. Na het opkalefateren van het oude
metselwerk werden alle overbodige openingen, tot zelfs een mangat, gedicht.
Voor dit laatste was enige vindingrijkheid nodig om een bekis�ng te maken
die zelf ophangend was. Verder was het een kwes�e om ter plaatse 0.4m³
beton aan te maken en te storten: het herinnerde ons eraan dat we een
ruggengraat hebben… . Met een ingeving van het moment werkten we het
nog na�e beton af met een originele ganzen footprint. We maakten wel een
nieuwe opening die later moet fungeren als invliegopening voor vleermuizen:
zo combineren we de vogelkijkwand met hopelijk een toekoms�ge
vleermuizenkolonie!

Fase 2 - de fundering. Geen vogelkijkwand zonder een stevige fundering. We ontdekten wat betonnen
‘poerpalen’ zijn en daarvan werden er vier op een quasi perfecte waterpas geplaatst naast het bakstenen
gebouw. Dit dachten we even ‘tussendoor’ te doen, op een zaterdagvoormiddag. Helaas bleek de
ondergrond puin, beton respec�evelijk zware boomwortels te beva�en. Uiteindelijk werd de klus geklaard
met een combina�e van noeste werkkracht, volharding, een ke�ngzaag, wat extra snelbeton en een ritje
naar de bakker voor een por�e koffiekoeken.

Fase 3 – de palen. De vogelkijkwand wilden we volledig optrekken in robinia (zowat de enige Europese
hardhoutsoort): deze vogelkijkwand moet ons ruim overleven! Dit hout is echter niet overal voorradig, maar
we vonden een leverancier. De pandemie en de ondertussen uitgebroken oorlog in Oekraïne maakten het
duurder maar ook schaarser met dus langere leveringstermijnen. Een eerste lading, met voornamelijk de
palen voor het skelet van de wand, werd pas eind september jongstleden geleverd. Die kregen op een

zaterdag in oktober hun vaste stek, ofwel ingedraaid op de
poerpaal, ofwel verankerd op het pompgebouwtje. Enkele
draadstangen waren nodig om de eerste dwarspalen voor
het dak te plaatsen. Nu was het opnieuw wachten op de
tweede levering van het hout.

Fase 4 – de vloer. 11 november, om 7.00 uur ’s ochtends,
werd het hout geleverd (voor Nederlandse transporteurs
was het geen feestdag). Gelukkig dat de firma bereid was
het ‘pakje’ ter plaatse, aan de vogelkijkwand, af te leveren.
De dag daarop werd een deel verwerkt in de nieuwe

De vogelkijkwand op Schapenhagen: een boeiend leerproces

Foto: Wim Annaert

Foto: Peter Geschier
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plankenvloer voor het lage deel. Perfect waterpas! Ondanks de duikervaring van Koen moeten we wel het
droevige verlies van een accuboormachine melden.

Fase 5 – het dakgebinte en de wanden. Om het wat te laten opschieten, planden we eind november een
heus bouwweekend, terwijl het stenen uit de grond vroor. De nega�eve dagtemperaturen boden het
voordeel dat je met wagen en materiaal de site vlot kon bereiken. Je hebt nu eenmaal een zaagmachine,
stroomgroep en veel materiaal nodig. Zaterdag werd het dakgebinte met heel wat knutselwerk in mekaar

gestoken, zelfs een eerste wand werd opgetrokken, inclusief
drie ruime openingen voor toekoms�ge vogelspo�ers. De
frequen�e aan ritjes naar de Hubo, voor nog een specifieke
schroef, bout of draadstang, begon gelukkig te dalen: met elke
extra werkdag krijg je s�laan door wat je allemaal nodig hebt
om een wand te bouwen.

Zondag moest de ‘afwerkdag’ worden, maar de stroomgroep
bleek op geen enkele manier in werking te krijgen en de
bouwploeg moest onverrichter zake huiswaarts keren. Een
dag later bleek een nieuwe bougie voldoende te zijn.

Fase 5bis – het betere dakgebinte en de wanden. In de hoop voor eind 2022 de wand rond te krijgen,
moest er ook een dag in de kerstvakan�e aan geloven. Ondertussen was de dooi ingetreden, viel er een pak
regen en bleek de duiker van de reten�evijver geblokkeerd te zijn. Alles behalve de in aanbouw zijnde
vogelkijkwand stond die ochtend van 20 december onder
water… Rond 11.00 uur, na het vrijmaken van de duiker,
was het waterpeil met 40 cm gedaald en was de site
bereikbaar. Twee ploegjes, één voor de wanden en één
voor het dak, konden starten. Maar al bij de eerste
dakplank bleek dat de helling van het gebinte onvoldoende
was voor afwatering. Alles opnieuw losschroeven en 2,5 uur
extra om dit aan één kant 35 cm hoger te �llen en terug te
fixeren. Toch konden we die dag afronden met een bijna
afgewerkt dak op het lagere deel en drie van de vijf

wanden!

Als apotheose van de dag reden we met twee wagens vast in de modder en
konden we op contacten met de landelijke gilden en een bereidwillige
landbouwer rekenen om ons er alsnog uit te trekken.

Ondertussen is het 2023 en het tweede deel van het dak moet hoger worden
ge�ld. Wanneer we dat gaan doen, zoeken we deze weken of maanden uit… .

Tot slot toch even vermelden wie die ‘vogelkijkwandbouwploeg’ nu eigenlijk
vormen. Bruno en Koen mogen we de aannemers van dienst noemen,
aangevuld met Karen, Kris, Geert D., Pat, Joris, Jorden, Nik , Geert C. en
ondergetekende. Al die extra uren en weekends zijn onbetaalbaar geweest,
dankjewel!

Wim

Foto: Wim Annaert

Foto: Wim Annaert

Foto: Wim Annaert
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Animalinas is de naam van het kunstproject dat voor extra verwondering zorgt in het Beschermd
Natuurpark Rivierenland. Langs een parcours van 50 km brengt het werk van graffi�kunstenaar Dzia
de dieren van het Rivierenland tot leven.

Nu is er ook een exclusieve kledingcollec�e waarmee je kan uitpakken.

Dankzij elke aankoop van Animalinas zorgt Natuurpunt voor meer natuur in Vlaanderen!

De hoodies kosten € 65, de T-shirts € 24. Tot 31/01/23 geniet je van een pre-orderkor�ng van € 6
per stuk op h�ps://www.animalinasshop.com/

Gloednieuwe kledinglijn!

https://www.animalinasshop.com/
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Iemand van onze leden had een oude gsm, maar wil geen kosten maken om die op te sturen en
vroeg ons of er een andere oplossing was.
Welnu: ligt er nog eentje ergens in een schuif? Je kan ze binnenbrengen bij één van onze
bestuursleden (zie pagina 30). We zorgen er dan voor dat ze naar een recyclagebedrijf worden
gebracht.
Voor de moeite krijgen we € 2 per stuk, die we uiteraard zullen aanwenden voor onderhoud of
aankoop van de natuurgebieden in jouw streek!

Inleveren gsm

Wij vermoeden dat er onder onze leden heel wat prima fotografen zi�en.

Ben jij iemand die de lezers wil laten genieten van jouw mooie foto’s in onze lokale natuur?

- Spo�e jij een ree, een vos, een haas, een mooie vogel...

- Legde je een prach�ge zonsop- of -ondergang vast?

- Genoot je van een mooi bloemetje, paddenstoel, boom?

Laat ons meegenieten en stuur je bijdrage naar redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Graag vernamen we ook waar en wanneer je de foto nam. Vergeet ook niet je naam te vermelden.

Wanneer je liefst onder een schuilnaam werkt, houden we daarmee rekening.

We kijken uit naar de reac�es op deze vraag!

Foto’s gevraagd

Ideetjes gevraagd

Je kon in dit �jdschri� al enkele jaren regelma�g onze rubriek ‘Interview’ lezen. We vroegen ons af
of er onder onze leden misschien mensen zijn met een goed idee voor zo’n interview.

Het onderwerp zou uiteraard bij voorkeur betrekking hebben op de natuur in onze buurt.

Ken jij iemand (of ben je die zelf) die zich wil laten interviewen voor een boeiend ar�kel?

Laat het ons dan weten in een mail aan redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Alvast onze hartelijke dank!

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
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Na voorbereidende werken in 2022 door de nutsmaatschappijen (Fluvius, Pidpa) en de telecomoperatoren
staan de echte inrich�ngswerken vanaf 9 januari op de planning. Schrik dus niet wanneer je graafmachines
en andere werktuigen in of aan het natuurgebied ziet. We zijn ons ervan bewust dat dit een vervelende
periode wordt, maar hier moeten we door. In 2024 keert de rust zeker terug. Uiteraard mag de aannemer
niet zomaar om het even wat doen. Zo moet hij met het broedseizoen rekening houden en de toestand van
het terrein goed inscha�en om schade te vermijden.
Ontharding Senthout
Eerst wordt tussen Missestraat en Hoevelaan het beton opgebroken. Dit onthardingsproject kan bij elk
weertype worden uitgevoerd en zal twee à drie maanden in beslag nemen. Na de uitbraak wordt een
betonnen karrenspoor aangelegd, zodat de wandelaars en fietsers comfortabel en blijvend doorgang hebben.
Behalve voor de drie bewoners is gemotoriseerd verkeer verboden. De Arkelloop die nu nog zo'n 30 meter
ligt ingebuisd zal in een open bedding Senthout kruisen en het natuurgebied invloeien.

Een meanderende waterloop
Van zodra het weer het toelaat, zal er worden gestart met de aanleg van de nieuwe waterloop die 800 meter
langer zal worden. Deze waterloop zal meanderen (kronkelen) door de weide aan Senthout en ter hoogte van
de huidige ingang van de Babbelbeekse Beemden aan de Bremstraat terug aanslui�ng vinden met de
bestaande waterloop. Tijdens de werken zal de toegang tot het natuurgebied daardoor enkele maanden niet
mogelijk zijn..

De nieuwe ingang verhuist 80 meter naar rechts naast de oude knotwilgenrij Hier is plaats voor een
fietsenstalling en een mooie ingang. Iets verderop zal de waterloop opnieuw het gebied in kronkelen en
centraal meanderend worden doorgetrokken om aanslui�ng te maken bij het in 2014 al nieuw aangelegde
deel voorbij het dwarsweggetje. Wanneer die werken plaatsvinden, zal a�angen van het weer.

Deelname aan wekelijkse werfvergadering
De werken worden uitgevoerd in opdracht van de dienst integraal waterbeheer van de provincie. Hun leidend
ambtenaar maakt de nodige afspraken met de aannemer �jdens wekelijkse werfvergaderingen. Ik zal die als
conservator van de Babbelbeekse Beemden zo goed mogelijk opvolgen.

We hopen dat alles in het najaar van 2023 klaar is en dat de na�e natuur met dit nieuwe beekdallandschap
zal floreren als nooit tevoren. Maar ook wandelaars zullen kunnen genieten met extra vlonderpaden en twee
nieuwe ingangen: enerzijds de hoofdingang aan het ontharde Senthout en een aan het dwarsweggetje
Bremstraat. Hierdoor zal een volwaardige wandellus ontstaan die in het traject van de bestaande
Babbelbeekse pad van regionaal landschap zal worden opgenomen.

In de volgende afdelings�jdschri�en krijg je telkens een overzicht van de situa�e.

Johan Asselberghs

Herinrich�ng Babbelbeekse Beemden start op 9 januari



29

Rubriek

Ken je onze heerlijke biobieren? Deze kan je bestellen bij Dirk via mail dirk.costrop@telenet.be of
telefoon 0476 / 66 08 28.
Prijzen per bak (€ 8 leeggoed niet inbegrepen):
Gageleer Original: € 40, de smaakvolle Dark: € 44, de lichtjes
citruszurige White € 40, de alcoholvrije € 36.
Je kan ook een selec�e naar jouw keuze bestellen.

Daarnaast is er ook de alom geprezen Dale (zie adverten�e
hierboven) : € 29 (+ € 8 leeggoed) per bak.

mailto:dirk.costrop@telenet.be
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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,
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

Bestuur
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

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

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

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 € 38 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 (€) 38 52 53 53 63 67 68 78
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: Nathan Laureyn
Mailadres: laureynnathan@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. actief in Kontich en Waarloos)
Voorzitter: Imke Cox
Mailadres: ymkecox@gmail.com
Website en activiteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen
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Fotoclub

Schapenhagen 2.0

Schapenhagen

Hulstmansbos met Cobra



Fotoclub

Edegemsebeekvallei

Oude Spoorwegberm - Zilverbergstraat

Schapenhagen 2.0

Babbelse plassen Foto’s: Peter Geschier


