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Info

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, Guy Van Aken, Hannes Giglot, Johan Asselberghs, Johan Giglot, Koen Vriens,
Ludo Bakkovens, Marleen Van Puyvelde, Rebecca Pers, Wim Annaert.

Foto’s/tekeningen: Dirk Van Bortel, Hannes Giglot, Jelle Marckx, Luc De Naegel, Ludo Bakkovens, Marleen Van
Puyvelde, Peter Geschier, Stefaan Vercauteren, Wim Annaert

Verjoegen de zetduivels: Dirk Costrop, Eef Hellemans, Jan Wijgerde, Luc Giglot, Ludo Bakkovens, Marleen Van
Puyvelde, Paul Ca�eeuw, Sofie Geschier.

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

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 2020 (meer info op pagina 13)
23/05 Promostand Meifeesten Kon�ch Kazerne
06/06 nieuw: familiale natuurbeleefdag in de Mosterdpot
06/07 Zomerwandeling op bekken 1 van water-link

05/05 + 26/05 + 02/06 + 09/06 planteninventarisa�e

Data onder voorbehoud

check op onze website

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

Foto cover: Bloeiende kerselaars in het Langbos foto: Peter Geschier

Even je aandacht graag
Wanneer er een gekleurde s�cker op het adrese�ket klee�, heb je volgens onze laatste info je
lidgeld voor 2020 nog niet betaald.
Nog even ter herinnering: in het natuur.blad dat je in december in de bus kreeg, zat je lidkaart
voor 2020 er wel bij, maar dat betekent niet automa�sch dat je al betaalde. Wil je dit nog eens
nakijken? Het is echt van belang dat je lid blij� van Vlaanderens grootste natuurclub!
Bedankt om alsnog € 30 te storten op rekeningnummer BE17 2300 0442 3321 met vermelding
“Lidgeld 2020” en je lidnummer.

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

Beste Natuurpunters

Ik heb me nog nooit zo onwennig gevoeld bij het
schrijven van een voorwoord. De wereld staat
immers op zijn kop, niets zal ooit meer zijn zoals
het was.

Hopelijk blijven jullie en jullie naasten allemaal
gezond, hebben jullie niet te maken met
jobverlies of eender welk nega�ef gebeuren dat
met deze bedreigende omstandigheden te maken
hee�.

Crisissitua�es bieden gelukkig nieuwe kansen, het
ligt aan ons allemaal om die in de toekomst te
grijpen. Ons manier van leven en werken wordt in
vraag gesteld: is de slinger van globalisering niet
te ver doorgeslagen, moet er niet meer lokaal
worden geproduceerd? Economische factoren
gebaseerd op puur geldgewin zullen kri�scher
worden bekeken: het belang en de waarde van de
zachte sector, menselijke contacten,
fundamenteel onderzoek blijven hopelijk
bovendrijven als we deze crisissitua�e hebben
overwonnen.

Ik waag hier een poging voor een hoopvolle
toekomstvisie.

De wereld zal socialer worden, met meer
aandacht voor elkaar en voor elkaars
welbevinden. Het woord van de toekomst wordt:
veerkracht. Veerkracht om met verandering om te
gaan, veerkracht om tegenslagen te verwerken,
veerkracht om nieuwe dingen te realiseren. Onze
veerkracht zal bepalen hoe de toekomst eruit zal
zien: de economie, bedrijven, instellingen,
instan�es zullen op hun veerkracht worden
getoetst. En belangrijkst van al: die veerkracht zal
bepaald worden door de mensen zelf, door
iedereen. Aanpassingsvermogen, crea�viteit en
flexibiliteit zullen doorslaggevend zijn.

Kijk maar naar de geweldige presta�e van onze
gezondheidssector (applaus!): dankzij hun

crea�viteit en flexibiliteit is er al zo veel leed
bespaard. Hopelijk houden ze het vol!

Hier komt het belang van nabije natuur en dus
ook van Natuurpunt op de proppen: wandelen in
de natuur, met je zintuigen genieten van het
mooie rondom ons, verhoogt je mentale
weerbaarheid, je veerkracht: het helpt om je
ba�erijen op te laden, zodat je er weer tegen
kan, en als het moet een tandje bij te steken.

Wij blijven werken aan mooie, toegankelijke
natuur vlakbij, in onze regio. Het aantal
wandelaars door onze gebieden is de laatste
maand al exponen�eel toegenomen en we zijn
beslist trots dat dit zo wordt geapprecieerd. In
dit nummer zal je trouwens een aantal
wandel�ps vinden, je zal versteld staan hoeveel
moois hier te ontdekken is! De
ac�viteitenkalender is eveneens goed gevuld,
maar check zeker de website of ze al dan niet
worden afgelast. We willen hier zeker geen risico
veroorzaken…

Ik hoop ook dat in de toekomst meer belang
worden gehecht aan ac�viteiten vlakbij: zijn al
die verre energieverslindende reizen echt nodig?
Wat mij betre� mag het luchtverkeer echt
worden beperkt (duurder worden door CO2
taks?): de stralend blauwe lucht zonder wi�e
strepen is een lust voor het oog. Het mag
allemaal wat kleinschaliger, lokaler, down to
earth. Fietsen, autodelen en thuiswerk worden
hopelijk het nieuwe normaal, zo halen we de
klimaatdoelstellingen met de vingers in de neus
en krijgen we er een prima luchtkwaliteit
bovenop!

Hoop doet leven. Hou het gezond en blijf zorgen
voor elkaar!

Dirk
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Interview

Kan je kort vertellen wat je als vrijwilliger doet voor Natuurpunt Oude Spoorweg?

Stefaan Vercauteren, materiaalmeester en manusje-van-alles

Voor mij begon het op een burenfeestje van de Mechelsebaan een
aantal jaren geleden, waar ook Johan Asselberghs aanwezig was.
Tussen pot en pint zijn we aan de praat geraakt. Ik had wat
graasland te kort voor mijn pas aangekochte paard en
Natuurpunt zocht maaiers voor hun grasland. Daarna is alles in
een stroomversnelling geraakt: maaiwerk in de Mosterdpot, in de
Goorbosbeekvallei, de Oude Spoorwegberm enz.. Het was een
win-winsitua�e voor ons allemaal: ik had hooi voor mijn dieren en
de percelen waren gemaaid.

Bovendien heb ik door mijn werk bij de firma Willemen NV, land- en tuinbouwmachines in Kon�ch,
toegang tot alle nieuwigheden op gebied van machines voor het onderhoud in onze gebieden.
Ideaal dus voor mijn taak als materiaalmeester.

Wat ik als vrijwilliger ook doe is de poorten van de waterbekkens van water-link openen en sluiten in
het zomerseizoen waardoor dit prach�ge stukje natuur voor wandelaars toegankelijk is.

Waarom zou iedereen eens een keertje moeten komen helpen met beheerwerken?

Niets is zo zalig dan na een drukke werkdag even wat fysieke
arbeid doen, verstand op nul, om je hoofd volledig leeg te maken.
Komt daarbij in de zomer ook nog eens de heerlijke geur van vers
gemaaid gras en gedroogd hooi.

Ook de posi�eve reac�es en complimenten van wandelaars en
joggers na het maaien van de paadjes geven echt voldoening en
zijn hartverwarmend.

Je bent ook een groot dierenlie�ebber. Kan je daar eens wat meer over vertellen?

Dat is zo. Zo heb ik een kleine kudde Soayschaapjes,
de scha�ge lammetjes zijn recent geboren. Deze
schaapjes zijn zeer gemakkelijk te onderhouden en
doen perfect dienst als natuurlijke grasmaaiers. Je
kan ze soms bewonderen aan de Maretak, bij mij
aan de Mechelsebaan en bij verschillende
privépersonen waar zij zorgen voor het onderhoud
van de perceeltjes.

Foto’s: Stefaan Vercauteren
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Interview

Mijn paard Vede�e hee� ondertussen gezelschap
van twee soortgenoten, Chouffe en Nestor. En er
zijn ook minishetlanders Marie en Floor
bijgekomen. Deze laatsten worden vooral
verzorgd door Femke & Femke van
Our.Mini.Shets, zij geven ook lesjes en kampjes
aan kinderen uit de buurt.

Ook de ezels van ErgoEzel smullen regelma�g van
het hooi dat ik oogst. Alle info over hun werking
(ergotherapie met assisten�e van ezels) en
ac�viteiten vind je op h�p://www.ergoezel.be

Heb je tot slot nog een gouden eco�p voor onze
lezers?

Ik hoop dat we onze gebieden nog kunnen verder
uitbreiden en onderhouden. De lente gee� s�laan zijn
geheimen prijs, en geef toe, van de lammetjes en de
veulentjes in de weide kun je uren genieten. Het is
ontroerend om zien hoe deze jonge diertjes hun weg
zoeken in een voor hen nieuwe wereld. Daar draag ik
graag mijn steentje toe bij.

Dankjewel!

Rebecca

Vooral nu �jdens deze �jd van covid-19 zie ik
regelma�g ouders die met hun kinderen naar de
dieren komen kijken. Ik zie ook op sociale media dat
vele mensen uit onze buurt nu pas de Mosterdpot en
het Mouriaubos ontdekken hoewel ze er
waarschijnlijk al vaak achteloos langsgereden zijn.

We moeten ons er van bewust zijn dat we niet al�jd
naar de andere kant van de wereld moeten reizen om te genieten van de natuur. De natuur en het
avontuur bevinden zich in onze achtertuin. Dus mijn �p: trek erop uit in de buurt en laat verre
vliegtuigreizen wat vaker achterwege.

Femke en Femke met Floor en Marie
Foto: Peter Geschier

Hoe zie je de toekomst als vrijwilliger bij NP Oude Spoorweg? Welke plannen staan er op stapel?

Veulentje Oreo (°14/04/20) en moeder Floor
Foto: Peter Geschier

Drie lammetjes anno 2020
Foto: Peter Geschier

http://www.ergoezel.be
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Coronapagina

Vlaanderen had ruim anderhalve eeuw geleden een geweldige dichter: Guido Gezelle. In onze
Natuurpuntafdeling presenteren we nu met trots ‘onze’ Guido, namelijk Guy Van Aken. Hij schreef
speciaal voor de gelegenheid een gedicht over de Edegemsebeekvallei.

Is dat een bos?
Je ziet niets dan gras
In de schemering
En toch, niet gering
16.000, wat een getal
Maar de plas
Hij is vol licht
In de schemering
En plots merk ik,
Ik ben niet alleen
De vrouw zonder hond
Kan je ervan genieten?
Knikt
De glimlach is echt
You'll never walk alone

Wat doe je als men je vraagt een wervend
ar�kel voor je natuurgebied te maken én je
eigenlijk helemaal niet zo’n kraan bent in de
dieren- en plantenwereld? En je gebied dan
ook nog geprangd ligt tussen de drukste
autosnelweg van het land en een van de
drukste kruispunten van Vlaanderen?

Wel, het is anders nu, het is Corona. Rond 8
uur ‘s avonds is het zowaar bijna s�l aan het
Pluysegembos. En er is een prach�ge plas
met zeer helder water en het open landschap
nodigt een in het westen ondergaande zon
uit zich prach�g voor je lens te leggen.

You’ll never walk alone is in de voetbalwereld
een absoluut begrip: de supporters zingen
hun helden van de grasmat naar eeuwige
roem. Beklijvend als je het live hoort, zelfs als
niet-supporter. En ja, dat lied kon je die avond
in de Edegemse verte horen.

Supporters voor de natuur en wat zij in deze
�jd voor ons betekent.

Voor alle helden en heldinnen die hun
wedstrijd tegen Corona spelen.

Foto’s: Peter Geschier
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Vanuit de lucht

Babbelse plassen 2 april 2020 Foto: Jelle Marckx
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Luscinia

Dat het voorjaar wat is s�lgevallen, is geen publiek geheim meer. Dat de impact voor mens en
natuur groot is – zowel in posi�eve als nega�eve zin – ook niet. Maar meer �jd vinden voor andere
dingen, hee� zo zijn voordelen. Zo hebben Hannes en ikzelf geprofiteerd van de extra �jd om in de
Babbelbeekse Beemden een heuse vogeltrektelpost te openen.

Een woordje uitleg: tweemaal per jaar ondernemen de
meeste vogels een levensgevaarlijke reis van (�en-)
duizenden kilometer op zoek naar goede voedsel-, broed-
of overwintergebieden. Er zijn nog steeds veel
vraagtekens over de routes, mogelijkheden voor
individuele vogels om op de meter nauwkeurig dezelfde
reis te ondernemen (of bewust juist niet) of de reden
waarom bijvoorbeeld roofvogels, ganzen en ooievaars
sneller op tocht vertrekken dan koekoeken of wielewalen.
Toch beginnen meer en meer zaken duidelijk te worden
dankzij veel wetenschappelijk onderzoek met zenders of

vogelringen, maar ook de tellingen en hulp van duizenden vrijwilligers in het veld. Gedurende de
trekperiode (maart tot mei en september tot november) tellen en registreren ze de passerende
vogels. Dat gebeurt op interessante passagepunten in het landschap: de kustlijn, langs rivierdalen,
aan hoge terrils, op kijktorens ... kortom: aan routes die trekvogels graag volgen. Weet verder ook
dat sommige soorten ‘s nachts trekken (en die vallen moeilijker te tellen), maar de meesten van
zonsopgang tot pakweg het middaguur. Roofvogels vormen de uitzondering: zij wachten vaak tot de
namiddag wanneer de lucht warmer is omdat ze dan gemakkelijker op thermiek kunnen verder
trekken.

We kozen de Babbelbeekse Beemden als nieuwe regionale
trektelpost want die liggen voor ons op wandelafstand en
het kost dus weinig moeite om de post zo vaak mogelijk te
bemannen. Aan de gekozen loca�e, iets verder dan de
hoogspanningpiloon, is een erg wijds vergezicht. Dit zowel
landinwaarts over de velden tot pakweg Kon�ch, als over
de Netevallei voor vogels die over de rivier trekken. Dat
gee� een zichtbare, open strook van een kleine kilometer.
wat handig is, want trekvogels trekken helaas niet al�jd
exact over je hoofd ...

Bijna dagelijks van 6.45 u. tot pakweg 10 u., staan we op post. Turend in de lucht, maar vooral ook
met de oren gespitst. Want vogels hoor je vaker dan je ze ziet, zelfs in open lucht. Er is trouwens
een bizar trektelregeltje: “goed weer is minder sfeer”. Want op de vele wolkeloze, zonnige
ochtenden die we al kenden, verkiezen trekvogels wat hoger over te vliegen. Ik weet niet exact
waarom, al kan ik wel redenen verzinnen. Laat gerust weten als jij de oorzaak wel kent!

De wapens van een goede trekteller
Voor we tot resultaten komen, misschien even wat extra wapens inze�en. Hoe kan je jezelf nu
goed voorbereiden als trekteller?

- Een goede verrekijker. Onontbeerlijk instrument. Zonder begin je er gewoonweg niet aan.

Koperwieken Foto: Hannes Giglot

Trektelpost: vogels speuren voor gevorderden

Juveniele steppendief
Foto: Hannes Giglot
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Luscinia

- Een stel goede oren en niet te veel storende geluidsbronnen. De kleinste “piep”, “pst” of “fwiet”
moet je kunnen opvangen. Veel vogels houden het op één roepje en dan zijn ze alweer verdwenen.

- Een opgeladen gsm met de app Birdsounds in Europe
(€4,95) en abonnement op de Whatsappgroep Trektellers
Vlaanderen (lidmaatschap aan te vragen bij moderator en
trektelspecialist van Natuurpunt, Koen Leysen)

- De veldgids Vogeltrek (Dick De Vos / Sam Gobin)

- Een no��eboekje met minstens twee pennen (of
potloden bij voch�g weer)

Op�oneel: een vouwstoeltje, een thermos warme thee, geluidsopnameapparatuur voor zeldzame
passanten, een fototoestel.

De resultaten
Weet dat het opzet van een trektelpost niet is om ter plekke zo veel mogelijk vogels of soorten te
“scoren”, maar wel om deel uit te maken van een globaal meetnet dat veel data oplevert i.v.m.
trends, periodes, routes, ... . De centrale spil hiervoor is de interna�onale website
www.trektellen.org – waar je zelfs waarnemingen van Israël, Finland, zelfs de VS en Ecuador kan
terugvinden. Al�jd leuk om eens weg te dromen... . Maar wij hebben dus een eigen pagina voor de
Babbelbeekse Beemden op dit adres: h�ps://www.trektellen.org/count/view/2648/20200331 (je
kan ook al�jd “duffel” of “babelbeek” intypen in de zoekfunc�e rechtsboven).

Let op: dit gaat over de overtrekkende vogels. Kraaien, kauwen of merels zal je hier dus zo goed als
niet terugvinden. (Houtduiven dan weer wel. Op goede dagen kan je er duizenden zien passeren!).
De waarnemingen van de vogels ter plaatse vind je nog steeds terug op waarnemingen.be: h�ps://
waarnemingen.be/loca�ons/28966/observa�ons/? (ook terug te vinden via de zoekfunc�e).

Weet verder dat wij zowat elke dag tellen. Dat kan je zien aan de ingevoerde data. Per “dag” (= 2 à 3
uur) zi�en we gemiddeld aan zo’n 300 vogels, twin�g soorten. Maar tegen eind april spreken we
wellicht een andere taal – dan komen de grote massa’s vinken en houtduiven door en staan weer
andere soorten op het menu. Wie een beetje zicht wil hebben welke vogels wanneer door- of
aankomen, kan op dit adres terecht: h�ps://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voorjaar-
vogeltrek�jd (scroll naar “vogeltrekkalender” en download of open de PDF).

Enkele opmerkelijke soorten.
Nu we dankzij de lockdown meer �jd hebben om te
tellen, ontdekken we natuurlijk ook meer leuke soorten.
2020 bracht onder meer volgende bijzonderheden op:
appelvink, baardman, boomleeuwerik, Europese kanarie,
kleine plevier, kraanvogel, smelleken, oeverzwaluw,
ooievaar, visarend, visdief, zwarte wouw, ... .
Maar we verwachten dit lijstje nog stevig te kunnen
aanvullen. Blijf ons zeker online volgen!

Veel vogelgroetjes,
Hannes en Johan Giglot

Bruine kiekendief Foto: Hannes Giglot

Foto: Peter Geschier

https://www.trektellen.org/count/view/2648/20200331
https://waarnemingen.be/locations/28966/observations/?
https://waarnemingen.be/locations/28966/observations/?
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voorjaar-vogeltrektijd
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voorjaar-vogeltrektijd
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De roep van de natuur

Foto: Marleen Van Puyvelde
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De roep van de natuur



Beheer

Zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020, maand 1 BC (before corona). Tradi�oneel gaat dit winterbeheer-
weekend door op de Oude Spoorwegberm, maar door de snelle evolu�e van Schapenhagen was het
opportuun om het weekendje hieraan te besteden. De nieuwe waterreten�ezone is grotendeels gegraven en
de wandeltrajecten moesten worden aangepast. We konden de aannemer overtuigen om de oude wilgenrij te
kno�en. Dit leverde een massa snoei- en stamhout op dat we konden gebruiken om de wandeltrajecten af te
bakenen. Materiaal en ideeën lagen dan ook klaar om dit beheerweekend rijkelijk te vullen.

We hadden het weer niet mee met een opkomende winterstorm en eerder kil weer: een domper op het aantal
vrijwilligers. Het is lang geleden dat we om 9.00 u. met z’n tweeën star�en, gelukkig verdubbelde dit aantal in
de loop van de zaterdag. Maar een goede spirit, ervaring en goed materieel kunnen het alweer maken.
Hoewel, goed materieel? Ons Blauw Bertje bleek niet zo geschikt om een stevige vracht palen te vervoeren,
dan maar met de kruiwagen! Rond de nieuwe poel werden alvast een hele reeks robiniapaaltjes de grond in
geheid. In de overgangszone van bos naar grasland werd in een mum van �jd een reeks hekwerken aan elkaar
geknutseld die het wandelpad nu duidelijk a�akenen. Een paar knotwilgen op de grens van onze buren kregen
nog een knotbeurt. Zo konden we dag één afronden met een tradi�onele Dale.

Zondag mochten we rekenen op liefst 19 JINs uit Kon�ch en dat was nodig!
Het stamhout dat de knotwilgen opleverden werd in een robuuste
stammenril omgevormd. Soms per twee, maar meestal drie JINS aangevuld
met een Natuurpunter waren nodig om de loodzware stammen op hun
plaats te krijgen. Met de metersdiepe plas ervoor: een ves�ng waar geen
mens door raakt! Het kleinere snoeihout werd verwerkt in een ‘normale’
takkenril om de belendende moeraszone af te schermen. Het nog kleinere
snoeihout was al door de aannemer verhakseld: die gigan�sche berg
hakselhout was de volgende uitdaging. Vijf kruiwagens, in ploegjes van twee
JINs gedurende 3 à 4 uur waren nodig om een goede hel� van de stapel uit
te rijden op het nieuwe wandelpad: hiermee werden een paar modderige
knelpunten weggewerkt en maar liefst 186,5 m (nagemeten met Google
Earth!) wandelplezier gerealiseerd: alweer een toppresta�e. En dat bij een
stormwind van 4 à 5 Beaufort, gelukkig bleven de buien uit. Ondertussen

werkte een ander ploegje aan de reten�evijver: ter voorbereiding van de op �l zijnde nieuwe vogelkijkwand
werd hier alvast een stevig en hoog hekwerk geplaatst om deze zone visueel af te bakenen. En zo zat die
zondag er ook op… maar het werk is nog niet gedaan.

Als alles goed zit, wordt in de tweede hel� van april de afwerking van de reten�ezone ingezet, wordt ook alle
grond die nu op een gigan�sche hoop klaar ligt afgevoerd en wordt nog een deel slib uit de stormvijver
geruimd. Dan kunnen we de afscherming van deze reten�ezone op�maliseren met extra hekwerken en
toegangspoortjes (voor het beheer uiteraard). Dan krijgen fauna en flora de �jd om geleidelijk aan hun plaats
in te nemen in dit nieuwe waterrijke gebied. Het avondconcert van kikkers dat ik vandaag, zaterdag 11 april,
mocht horen ter hoogte van de oude stormvijver doet alvast veel beloven!

Wim

Natuurpunt en JINs Kon�ch slaan de handen in elkaar op Schapenhagen

Foto: Peter Geschier
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Ac�viteitenkalender

dinsdag 5 mei en
dinsdag 26 mei Inventarisa�e van de flora

Babbelbeekse Beemden

Afspraak: 19.30 u. aan het kruispunt Senthout-Hoevelaan 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 23 mei
Promo�estand Meifeesten in

Kon�ch Kazerne

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

zondag 24 mei Natuurwerkdag in Langbos &
Babbelse Plassen
i.s.m. scouts Kokaz

(incl. onderhoud vlonderpad)

Afspraak: 9.30 u. aan de ingang van het natuurgebied op de
hoek Langbosweg - Boskapelweg te Kon�ch
Einde omstreeks 16 u.
Contact: Wim Annaert, 0473/67 13 56 of Nik Woestenborghs
0479 / 80 83 87

dinsdag 2 juni en
dinsdag 9 juni Inventarisa�e van de flora

Schapenhagen

Afspraak: 19.30 u. ingang natuurgebied vlakbij de
fietsenstalling aan de Pauwhoevestraat te Kon�ch. Einde
omstreeks het invallen van de avond.
Contact: Johan Asselberghs 0479/65 29 07 of Luc De Naegel
03/288 84 86

zaterdag 6 juni Familiale Natuurbeleefdag in
de Mosterdpot

allerlei werkjes, voor de kinderen
zijn er leuke ac�viteiten voorzien

(meer info pag. 25)

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 meestal nu�g.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92 - voor de
kinderac�viteit: Els Lauwers 0473/34 53 40

vrijdag 12 juni Voorbereiding werkdag in
de Babbelbeekse Beemden

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

zaterdag 13 juni Natuurwerkdag in de
Goorbosbeekvallei

maaibeheer en onderhoud
wandelpad

Afspraak: 9 30 u. aan ingang van het bos links van de serre
(volg de pijlen Goorbosbeekvallei vanaf de spoorwegbrug
Mechelsebaan Duffel). Einde omstreeks 13 u.
Contact: Peter Geschier 0477/69 96 76

zondag 14 juni
Natuurwerkdag in de

Babbelbeekse Beemden
maaien wandelpad

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

zaterdag 20 en zondag
21 juni

Natuurwerkdag in de Oude
Spoorwegberm
maaien en afvoeren

Afspraak: zaterdag 9.30 u. aan de ingang van het
natuurgebied aan de Wildemansstraat te Kon�ch, zondag
aan de ingang van het natuurgebied aan de Lage
Vosbergstraat grens Rumst/Duffel. Einde omstreeks 16 u.

Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd.
Laarzen en/of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Wim Annaert 0473/67 13 56 of Dirk Costrop
0476/66 08 28

woensdag 24 juni Open bestuursvergadering
iedereen welkom

Afspraak: 20.15 u. in het Mosterdpotje

zaterdag 4 juli
Natuurwerkdag in de

Mosterdpot

Afspraak: 9 u. aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 te
Duffel (parkeren mogelijk op PVT). Einde omstreeks 13 u.
Later toekomen en eerder vertrekken kan al�jd. Laarzen
en/of stevig schoeisel zijn meestal nu�g.
Contact: Ludo Bakkovens 0494/70 79 92

zondag 5 juli
Zomerwandeling

water-link, bekken 1

Afspraak: 14 u. ingang AWW bekken 1 - weg naar Duffelse
sluizen (zijstraatje Binnenweg) te Duffel

Einde omstreeks 16.30 u.

Contact: Marleen Van Puyvelde 0486/41 36 58

13

Data onder voorbehoud

check op onze website
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Wandelingen

Je kan startplaats en wandelrich�ng zelf kiezen, de beschrijving start aan de Achterstraat en loopt in wijzerzin.

Vanaf de Zwarthoutstraat stap je de Achterstraat (1) in. Na het
huis ga je schuin rechts. Bij de volgende splitsing (2) loop je links
de Veelstraat op. Je gaat rechts de Groenenhoekstraat in. Je
neemt de Wildemansstraat links, al gauw vind je rechts een
infobord van NP OSB (3), neem dat pad want het leidt je naar de
Oude Spoorwegberm. Volg dit 300 m en ga dan rechts de dreef in,
het smalle paadje naast de beek brengt je naar het gebied
Schapenhagen. Je volgt de wandelpaden en je komt op de
Pauwhoevestraat (4) die je rechtsaf neemt. Na de bocht op de
volgende kruising loop je rechtdoor en neem je even later links de
Babbelkroonstraat (5). Vervolgens steek je de Duffelsesteenweg
over om het paadje schuin links te nemen rich�ng Duffelshoek.
Die blijf je volgen, rechtsaf aan de rotonde en dan rechts de Boskapelweg in (6). Uiteindelijk kom je in het natuurgebied
Langbos en Babbelse plassen. Voorbij het infobord neem je de eerste afslag links. Je komt terecht in een bijzonder rijk
gebied van plassen en voch�g bloemenrijk grasland omzoomd door zeer oude knoes�ge wilgen. Het pad loopt uit op
de fietsostrade die je rechts neemt (7), na enkele interessante infoborden volg je de weg rechts. Net voor je ter hoogte
van de tweede kapel het kronkelend vlonderpad links neemt (8), zie je voor je een kuns�g houtsnijwerk. Het pad voert
je doorheen een dichtbegroeid jong bos. Op het einde neem je de landweg rechts: dat komt uit op de Klokkestraat. Hier
ga je rechts en onmiddellijk links (9) (pas op bij het oversteken!) in de Zwarthoutstraat. Een goede 500 m verder bereik
je de startplaats.

Van Achterstraat over OS-berm en Schapenhagen naar Langbos en Babbelse plassen (8,7 km)

Babbelse plassen Foto: Peter Geschier



Je kan startplaats en wandelrich�ng zelf kiezen, de beschrijving start op de parking van de Chalet en loopt in wijzerzin.

We nemen het karrenpad over 150 m en gaan dan rechts de Oude
Spoorwegberm op (1). We zullen die over ongeveer 1,5 km volgen. Bij
het kruisen van de tweede straat (2)
moeten we even naar links. Ter
hoogte van de Zilverbergstraat (3)
gaan we rechts de dreef in, het
smalle paadje naast de beek brengt
ons naar het gebied Schapenhagen.

We volgen de wandelpaden en komen uit op de Pauwhoevestraat die we
rechtsaf nemen. Na de bocht op de volgende kruising lopen we rechtdoor

op de Kriekelaarstraat. Net voor de
hoeve slaan we rechtsaf de Achterstraat in. Aan het huis met haag (4)
volgen we de weg schuin links. Het karrenpad komt uit op de
Zwarthoutstraat die we rechts volgen. Aan de volgende kruising blijven
we rechts aanhouden. Bij een grote hoeve komen we aan Beekboshoek
(5). We slaan linksaf en gaan bij het volgend kruispunt rechts. Na 500 m
bereiken we ons startpunt.

Oude Spoorwegberm van Hulstmansbos naar Schapenhagen (5,7 km)
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Wandelingen

Dreef naar Schapenhagen

Achterstraat
Foto’s: Peter Geschier

Schapenhagen



Je kan startplaats en wandelrich�ng zelf kiezen, de beschrijving start op de parking van de PVT en loopt in wijzerzin.

We volgen de weg rechts naast het gebouw en nemen het pad rechts (1).
Na 150 m (rechts ons afdelingshuis Mosterdpotje) lopen we het bos in.
We houden het pad rechts aan tot aan de schuur (2). Hier gaan we
linksaf tot in de Zandstraat, dan links en op het zebrapad steken we over
en gaan rechtsaf. Met het gezicht naar het fort nemen we de wandelweg
voor de gracht naar links (3) en lopen rond het fort. Terug aan de parking
wandelen we de weg terug tot op punt (2). Aan de schuur slaan we
linksaf, over de brug gaan we rechtsaf (we klimmen nog even naar de
kijkwand). Eens op de rode weg slaan we linksaf en lopen het bos rond
tot we aan de Mechelsebaan komen (5). Die steken we voorzich�g over en gaan links de brug onderdoor.

Daar volgen we de bordjes Goorbosbeekvallei en bereiken het Goorbos
(6). We gaan binnen naar links en wandelen door het laaggelegen bos.
Op punt (7) kunnen we even uit het bos stappen en genieten van het
uitzicht en een picknickbank. We vervolgen het pad in het bos en lopen
nu langs de Goorbosbeek. Op punt (8) slaan we rechtsaf en wandelen
langs een mooie poel het Wiel en een langgerekt bosje. Eens daarbuiten
gaan we terug naar punt (5). We lopen de rode weg op en slaan na 100
m linksaf, 150 m verder zien we links ons startpunt.

Mosterdpot - Foto’s: Peter Geschier

Mosterdpot, Fort van Duffel en Goorbosbeekvallei (6 km)

Wandelingen

Goorbosbeekvallei - het Wiel



Je kan startplaats en wandelrich�ng zelf kiezen, de beschrijving start aan Notmeir en loopt in wijzerzin.

We vertrekken aan de ingang van de Oude Spoorwegberm
aan Notmeir Duffel (1): we gaan 200 m rich�ng Rumst en
nemen links de Lazarusstraat. De kijkhut aan spaarbekken
Eekhoven van water-link is wegens coronamaatregelen
afgesloten. Verderop splitst de Lazarusstraat (2), we gaan
linksaf en niet rechtdoor. Bij de volgende splitsing nemen we
links de Eekhovenweg maar bewonder nog even voor ons de
wi�e Lazaruskapel. We steken de N1 over (3) en nemen voor
de brug het pad rechts langs de Nete. De Nete maakt een
flinke bocht naar links, in de verte valt de kerktoren van Rumst
op. Aan de rechterkant nodigt een druk bezocht bijenhotel je
uit om het pad naar beneden te nemen. We stappen echter nog een halve kilometer verder om in het
natuurgebied de “Oude Netearm” te duiken (4). Op het einde van het pad lopen we de trappen op en komen
even later aan een T-kruising: we gaan links, even later rechts (5). De weg loopt langs het domein van kasteel
Tibur, terug onder de snelweg naar de N1. Daar gaan we links, wat later rechts in de Doornlaarlei (6). Op het
einde gaan we links en slaan even later rechtsaf (nummers 11 – 13). Dit wegje loopt dood op de Oude
Spoorwegberm die we rechts opwandelen (7), na 700 m bereiken we het startpunt.

Oude Spoorwegberm Duffel Notmeir naar Oude Netearm Rumst (7,6 km)
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Oude Spoorwegberm - Foto: Peter Geschier
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Expedi�e Natuurpunt / Oproep
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Expedi�e Natuurpunt in corona�jden
Net zoals de vorige jaren zaten we begin december op een maandag
s�pt om 9.00 u. klaar om onze ploeg, de Hurricanoes, als eerste in te
schrijven voor Expedi�e Natuurpunt. Het is hierbij de bedoeling om
minstens € 1.500 aan sponsorgeld bijeen te brengen ten voordele van
onze afdeling. In ruil mag de expedi�eploeg deelnemen aan een
uitdagend weekend wandelen (65 km), fietsen (250 km) of kanovaren
(55 km). Voor de lie�ebbers het hoogtepunt van het jaar.
We planden om zoals bij de vorige edi�es € 4.000 à 6.000 bijeen te

brengen met de organisa�e van een Run for Nature, dit jaar op 19 april.
De Run for Nature is een recrea�ef loop- en wandelevenement van 6 of 10 km, waarbij men kennismaakt met
verschillende natuurgebieden van onze afdeling. Alle voorbereidingen werden opgestart: website en facebook-
pagina opgemaakt, mailings uitgestuurd, parcours verkend, eigenaars, sponsors en BV’s aangesproken,
evenementaanvragen ingediend, vrijwilligers gecontacteerd, vergaderd met de gemeente, affiches uitgedeeld
en opgehangen,… .
De online inschrijvingen verliepen naar wens: op 10 maart noteerden we de 132e deelnemer. Dat was volledig
in lijn met afgelopen jaren, zodat we een opkomst van 700 tot 1.000 deelnemers konden verwachten, een
beetje a�ankelijk van de weersomstandigheden de dag zelf.
Intussen veranderde een virus de wereld en werd de Run geannuleerd. We besloten noodgedwongen om een
jaar over te slaan en om het inschrijvingsgeld terug te betalen. Enkele deelnemers lieten al weten dat we hun
inschrijvingsgeld mochten houden. Hartverwarmend!
Maar onze afdeling zal het dus dit jaar met wat minder moeten doen en de Hurricanoes zullen hun expedi�e
missen, tenzij jullie ons steunen met een gi�. Dat kan via de pagina expedi�e.natuurpunt.be/project/25913
Je ontvangt een fiscaal a�est voor een gi� vanaf € 40. Zo kan je ongeveer 45 % van je gi� terugtrekken via de
belas�ngen. Gi�en gaan volledig naar onze afdeling.
De natuur, de afdeling en de Hurricanoes zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. En begin alvast te trainen voor de
Run for Nature 2021!
Koen, Hurricanoër en Natuurpunter

Run for Nature ‘19 -
Foto: Wim Annaert

Gezocht: een coconservator voor de Oude Spoorwegberm
Het natuurgebied de Oude Spoorwegberm breidt stelselma�g uit, recent nog met 1,7 ha in Schapenhagen dat
er een onderdeel van is. Hiermee komt het totaal op iets meer dan 21 ha aaneengesloten natuur. Dat wordt
s�laan veel voor één stel schouders, en daarom zoekt Wim een coconservator!

Wat zijn de voorwaarden?
Een gezonde interesse hebben in de natuur, goes�ng om de handen uit de mouwen te steken en het beheer te
begeleiden en ondersteunen (op jaarbasis: drie beheerweekends in de Oude Spoorwegberm en twee in
Schapenhagen). Lid zijn van Natuurpunt.
Wat krijg je ervoor in de plaats?
Je krijgt persoonlijke training en begeleiding van Wim in materiaalgebruik, in kennis van het terrein maar ook
van de fauna en flora. Alle werkmateriaal en beschermkledij worden je ter beschikking gesteld.
Je maakt deel uit van een enthousiast vrijwilligersteam. Je bijdrage aan een duurzame natuur in je buurt zal je
beslist veel voldoening geven.
Wat moet je doen?
Niet uitstellen: stuur een mail naar oudespoorwegberm@natuurpuntoudespoorweg.bemet je
contactgegevens, interesses en eventuele vragen.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

mailto:oudespoorwegberm@natuurpuntoudespoorweg.be


Studie

Dier in de kijker: de krakeend

De krakeend: voor velen onbekend, en onterecht onbemind. Wie niet vertrouwd is met vogelkijken, zal
al snel denken dat het een wij�e wilde eend is. Eerder grauw, grijs en zoals de meeste eenden s�lletjes
dobberend op het water…

Onterecht natuurlijk: de pracht zit in de details. Je
moet echt deze eendjes eens bewonderen met
verrekijker of telescoop. Het meest opvallende bij
het mannetje is het zwarte achterlijf, “de zwarte
broek” waaruit een lichtbruine staartpunt steekt.
De staartpluimen zijn mooi afgebiesd met een
bleek randje. En de borst en de flanken: wat een
sub�el fijne tekening! Donkerbruine pluimen met
wi�e franjes vormen een schi�erend patroon van
smalle wi�e en bruine marmerstreepjes. De
grijszwarte snavel is wat kleiner dan die van een
wilde eend. Het wij�e lijkt nog meer op een wilde eend, maar haar snavel hee� een oranje baan langs
de zijkant. In vlucht zijn krakeenden zeer eenvoudig herkenbaar: een wi�e buik, en vooral aan de
bovenkant van de vleugels aan de achterrand een wi�e vierkante spiegel. Bij de mannetjes is dat extra
duidelijk: het lijkt alsof op elke vleugel een suikerklontje klee�.

Het geluid is een kort krekgeluid, soms ook
beschreven als een èkmet lange tussenpozen. De
wij�eseend maakt daarentegen een snaterend
geluid. Doordat ze zo luidruch�g zijn, zijn ze in
heel wat talen genoemd naar hun geluid:
Schna�erente (D), sna�erand (Zweeds/Noors),
krakwa (Pools), knarand (Deens). Een
Oudnederlandse naam is roepereend of
baanroeper, omdat deze eenden in een
eendenkooi werden gebruikt. Door hun
luidruch�gheid waren ze de ideale lokvogels om
andere eenden in een eendenkooi te lokken (dat
is een vijver speciaal ingericht om eenden te

vangen. Meer info: h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/eendenkooi).

Deze eend is echt geen zeldzaamheid, in Duffel kan je ze zowat op alle plassen langsheen de Nete of op
de Nete waarnemen. Misschien iets gemakkelijker in de winter dan in de zomer, want in de winter is er
minder oeverbeschu�ng, en zijn er wat meer exemplaren aanwezig. Zelfs op de recente waterplas van
Pluysegembos zijn al krakeenden waargenomen. Mijn persoonlijk favoriet stekje is het plasje in het
reten�ebekken aan de Goorbosbeek naast de Nete. Vanop de Netedijk kan je dikwijls krakeenden van
dichtbij bewonderen. Kijk hier zeker ook uit naar de ijsvogel, want die dur� hier ook langskomen. Je
gee� je waarnemingen dan toch in op h�ps://waarnemingen.be/? Veel succes!

Dirk

Foto’s: Luc De Naegel
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Beleid

Natste februari ooit … maar onze natuurgebieden waren paraat!

De regen was meer dan welkom en vulde eindelijk de
grondwaterreserves aan. Toch ontbrak het item ‘wateroverlast’
grotendeels in het nieuws want onze natuurgebieden deden mooi
werk: het overvloedige water bergen en vasthouden.

Een beleid van water zo snel mogelijk naar zee brengen
Vroeger waren onze rivier- en beekvalleien nog vaak ondiep en breed,
omzoomd door nat hooiland of elzenbroekbos. Na de Tweede
Wereldoorlog werden deze kronkelende waterlopen rechtgetrokken
en uitgediept. Op die manier werden na�e hooilanden en
elzenbroekbossen drooggelegd. Percelen die nat bleven, werden
beplant met canadapopulieren die naar de luciferfabrieken werden
gevoerd of als brandhout werden gebruikt. De drogere percelen
werden ofwel bebouwd ofwel in gebruik genomen voor intensieve
landbouw. Het beleid bestond er dus in om water zo snel mogelijk af
te voeren naar de zee.

In de jaren negen�g van vorige eeuw, geschrokken door een aantal
overstromingen en aangespoord door de Europese waterrichtlijn,
begon men te beseffen dat dit beleid erns�ge nadelen had.

Naar een beleid van vasthouden en vertraagd afvoeren
Het nieuwe beleid bestaat erin de valleien waar mogelijk te
herstellen. Door hermeanderingsprojecten probeert men de
waterlopen terug langer te maken en meteen de afstroomsnelheid te
verminderen. Ook komen er onthardingsprojecten waarin men
le�erlijk beton, asfalt of stenen parkings a�reekt zodat regen lokaal
de grond in kan trekken.

Zowel in Kon�ch als in Duffel werken we daar met Natuurpunt ac�ef
en graag aan mee want we zien hier de enorme meerwaarde van in.
Waterberging creëert natuur en natuur creëert veiligheid. Dat het
werkt hebben we in februari ervaren.

Natuurgebied Babbelbeekse Beemden
In Duffel loopt de wijk De Beunt vaak onder water, vooral ter hoogte
van de Hoevelaan. Maar dat is in februari-maart 2020 niet gebeurd
dankzij de Babbelbeekse Beemden. Sinds de bouw van het
vlonderpad in september 2018 stond het water er nog nooit zo hoog:
een indrukwekkende watervlakte. Achteraan stond het water tot aan de hoogspanningspiloon van Elia en
bedekte deels de achterliggende weide. De wijk Senthout zelf overstroomde niet behalve de planologisch
vastgelegde bouwkavels waarover we in een eerder nummer schreven. Verder stroomafwaarts leek de beek
wel een rivier.

Babbelbeekse Beemden
Foto: Johan Asselberghs

Babbelbeekse Beemden - de meander
Foto: Johan Asselberghs
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Beleid

Natuurgebied Oude Spoorwegberm

Hulstmansbos
In het jonge Hulstmansbos func�oneerde de meanderende ‘cobra’ perfect en vrijwaarde zij de Beekboshoek
maar ook het lager gelegen Duffel ter hoogte van de Spoorweglaan van wateroverlast.

Schapenhagen
Onze jongste telg in het rijtje waterberging is de nieuwe reten�ezone in het natuurgebied Schapenhagen.
Gedeeltelijk aangelegd in het afgelopen najaar, bewees ze al in februari haar nut. Tot ieders verbazing waren er
geen wateroverlastklachten in Duffelshoek. In januari 2016 stond het hele gebied inclusief een deel van de
Pauwhoevestraat ter hoogte van de Babbelkroonbeek nog onder water. Op Schapenhagen kan dan ook 3,3

miljoen liter water worden geborgen.

Natuurgebied Langbos en Babbelse Plassen
Verder op deze waterloop hebben we Langbos en
Babbelse Plassen. Dit gebied hield de buurgemeente
Lint in februari zo goed als droog. Er was slechts één
interven�e wegens lokale wateroverlast. Dankzij
Schapenhagen stroomt deze reten�ezone ook minder
snel vol, waardoor de lokale waterberging nog beter
kan func�oneren. In februari en maart stonden de
diepste gedeelten van het gebied volledig blank. Ook de
gracht (de oude loop van de Babbelkroonbeek) en het
Langbos zelf stonden gedeeltelijk blank, maar ook hier
weer geen schade.

Natuurgebied Edegemse beekvallei
De nieuwe reten�ezone in de Edegemsebeekvallei hee� het risico tot wateroverlast in de omgeving aanzienlijk
kleiner gemaakt: ook hier een geslaagde aanpak.

Natuurgebied Goorbosbeekvallei
Een groot deel van de Goorbosbeekvallei stond blank en
de vallei vermeed daarmee dat de sta�onswijk van Sint-
Katelijne-Waver zou onderlopen. De ingrepen in de loop
van 2013 (afschuinen van oevers, het doorprikken van
ruimingswallen en het a�reken van een overwelving
aan de monding van Bemortelloop en Goorbosbeek)
hebben zeker geholpen. Hopelijk vinden we nog een
oplossing voor visvijver Rode Pen die de verbinding van
de vallei met het Springbos belemmert. Via het project
Water-Land-Schap zal bekeken worden hoe we voor
deze site een defini�eve oplossing kunnen uitwerken.

Besluit
Deze voorbeelden bewijzen dat onze natuurgebieden helpen wateroverlast te voorkomen en waterschade aan
en in huizen te vermijden. Hun ecosysteemdiensten zijn al�jd paraat: pompen kunnen falen maar natuurlijke
valleien en overstromingszones falen nooit. Ze hebben alleen ruimte nodig, de rest gaat vanzelf.

Johan Asselberghs

Goorbosbeekvallei Foto: Peter Geschier

Babbelse plassen Foto: Jelle Marckx
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Jeugdkatern

Hoe word je een echte natuurontdekker?
Ben je het ook zo beu om in je kot te blijven? Toch is er dichtbij
heel wat te beleven! Zowel in je eigen tuin als in nabijgelegen
natuurgebieden is er heel wat moois te ontdekken.

Onze afdeling zal vanaf nu regelma�g ac�viteiten organiseren
voor natuuronderzoekers van alle lee�ijden. Maar ook als er
(nog) geen georganiseerde ac�viteiten kunnen plaatsvinden,
kan je al heel wat avonturen beleven. We geven hier alvast wat
ideeën:

Ga op onderzoek uit!

Kies een interessant plekje uit in je tuin (of in een nabijgelegen park): dat kan een bloemperk zijn, een
houtstapel, een struik of zelfs de composthoop. Ga rus�g zi�en en kijk naar de diertjes die je allemaal
ziet voorbij kruipen, vliegen, ritselen. Wedden dat het er veel meer zijn dan je eerst had gedacht? Wil

je graag een echte onderzoeker worden? Probeer dan voorzich�g
een beestje te vangen in een potje en bekijk het aandach�g. Je
zal zien dat de meeste erg mooi zijn!

Met wat geluk kan je ook boeiende gebeurtenissen meemaken
zoals het vervellen van een juffer of libel bijvoorbeeld.
Fascinerend om te zien hoe dit diertje z’n oude jas ui�rekt, nog
wat blij� zi�en om dan helemaal in het nieuw weg te vliegen.

Met zoekkaarten of apps zoals ObsIden�fy (voor Android) of iObs (voor Apple) kan je te weten komen
welk diertje je precies gevonden hebt. Het is ook leuk om in een veldboekje te noteren welke
wezentjes je op verschillende �jds�ppen gevonden hebt.

Maak een dierenhotel

Wil je graag nog meer dieren lokken naar je tuin? Leg hen dan in
de wa�en en maak van je tuin een echt dierenhotel. We gaan
ervan uit dat je al een voederplankje en een waterschaaltje hebt
voor de vogels. Zo niet: maak er dan snel werk van, je zult er
heel veel plezier aan beleven! Maar je kan nog meer dingen

doen om het voor hen
aangenaam te maken in jouw tuin: je kan een bijenhotel
knutselen, nestkastjes �mmeren, een pindasilo hangen en nog zo
veel meer.

Maak een waterschaal voor bijen:

In warme periodes hebben bijen net zoals wij grote dorst. Het is
daarom belangrijk om water te voorzien in de tuin. Je kan dit

Foto: Week van de Bij

Foto’s: Peter Geschier



doen door een schaal te vullen met water én kleurrijke knikkers of stenen. Zo kunnen de bijen ook
weer makkelijk uit de schaal klimmen. En het is nog erg mooi ook!

Maak een kunstwerk

Kleurpotloodjes en s��en hee� bijna iedereen wel in huis. Maar je kan ook hele mooie kunstwerken
maken met dingen die je in de natuur vindt.

Zo kan je aan de slag gaan:

Neem een aantal dunne takjes die goed in de hand liggen. Aan een uiteinde bind je met touw
verschillende natuurlijke materialen (boombladeren, paardenbloemen, vlierbloesem, veertjes, …).

Je kan tekenen met verf uit je knutseldoos, of je kan je eigen modderverf maken. Als je natuurlijke
kleurstoffen hebt, kan je deze toevoegen aan de modderverf.

Met deze materialen heb je alles in huis om een prach�g kunstwerk te maken.

Stuur een foto van jullie mooie werkjes naar redac�e@natuurpuntoudespoorweg.be

Nog meer ideeën voor leuke avonturen in de natuur vind je hier:

h�ps://www.natuurpunt.be/50dingen

h�ps://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

Els
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Beleef de natuur! Een dag vol avonturen op zaterdag 6 juni (14-16u)

We gaan samen op ontdekking in de Mosterdpot en doen tal van leuke dingen. We maken onze
eigen avonturenstok, we lopen over het blotevoetenpad, we onderzoeken kriebelbeestjes en nog
veel meer …

Deze ac�viteiten willen we vanaf nu regelma�g organiseren. We richten ons hierbij voornamelijk
op kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ouders, grootouders en grote broers & zussen zijn zeker ook
welkom om mee te doen! Maar misschien kunnen zij op dat moment ook een handje helpen op de
natuurbeleefdag?

Deze ac�viteit is volledig gra�s voor onze leden. Geef wel liefst
een seintje om te laten weten dat je deelneemt zodat we voldoende
materiaal voorzien: lauwers.els@telenet.be of 0473 /345 340.

Het adres van de Mosterdpot is Mechelsebaan 218 in Duffel. Wie met
de wagen komt, kan parkeren aan het PVT.

mailto:redactie@natuurpuntoudespoorweg.be
https://www.natuurpunt.be/50dingen
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
mailto:lauwers.els@telenet.be


De paddenoverzet 2020 was waarschijnlijk één van de meest
bizarre paddenoverze�en ooit. We begonnen extreem vroeg
en beëindigden de ac�e (met nog enkele avonden in het
begin van de coronacrisis) met een totaal van 1.622 dieren.
Hiermee bereiken we de twaalfde plaats (�jdreeks 1996-
2020): geen topresultaat en merkelijk minder dan de twee
voorgaande jaren, maar duidelijk een pak meer dan de jaren
2012 - 2017 toen we voortdurend onder de 1.000 stuks
eindigden. Het is ook mogelijk dat we heel wat dieren uit de
voorhoede hebben gemist en/of was er ook trek wanneer het
‘s nachts of ‘s morgens regende.

Het aantal dieren per soort.
Van de 1.622 geregistreerde dieren werden 1.382 padden veilig naar de poel gebracht, 9 terugtrekkers
werden genoteerd, 76 verkeersslachtoffers waren te betreuren.
We vonden 33 bruine en 15 groene kikkers (+ 1 slachtoffer), wat een recordaantal van 49 kikkers
betekent. Wellicht danken we dit aan de vele regenach�ge raapavonden �jdens deze paddentrek.
Opvallend: we vonden ook een bruine kikker in amplexus, een zeldzaam verschijnsel op Senthout.
98 salamanders zijn levend naar de poel gebracht. Het waren 78 alpenwatersalamanders (+ zeven
slachtoffers), 19 kleine watersalamanders (+ 1 slachtoffer) en een vinpootsalamander. Deze laatste is
zeldzaam op Senthout en wordt zeker niet elk jaar gevonden.
Een totaal van 85 verkeersslachtoffers betekent 5,5% verkeersslachtoffers: dat is best een mooi
resultaat en bewijst dat we efficiënt hebben geraapt en een indicator dat er �jdens de drukke
avonden voldoende mensen aanwezig waren.
Een gedetailleerde sta�s�ek vind je op h�ps://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/ac�es/Duffel/
Senthout

Historiek van de paddentrek 2020
Gelukkig was de agenda voor de dagverantwoordelijken al
gemaakt, want door de zachte temperaturen deze winter
voelden we aan dat we met het hele team klaar moesten
staan. De paddentrek begon nooit zo vroeg en spectaculair
als in 2020. Op 27 januari werd een eerste salamander
gevonden, maar op 31 januari kregen we meteen 60 dieren
te verwerken. 13 graden met de nodige regen: ideale
omstandigheden voor de paddentrek. Er werd zelfs al een
koppel (amplexus) op straat gevonden, de vroegste
waarneming ooit hier.
Onze topavond werd al bereikt op 16 februari met 277 dieren. Storm Dennis voerde met zeer hoge
snelheid subtropische lucht aan vanuit de Canarische eilanden waardoor het overdag maar liefst 16-
17 graden werd. Ook in de avond namen we die bizar zachte temperaturen nog even mee tot een
koufront met stortregen de temperatuur tussen 19.45 u. en 20.00 u. met maar liefst 10 graden liet
zakken. Wat later kwamen opklaringen en viel de paddentrek geleidelijk aan s�l. De tweede drukste
avond was 11 maart, de derde drukste 10 maart.
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Paddenoverzetverslag 2020 ac�eplaats Senthout

https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/Duffel/Senthout
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/Duffel/Senthout
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Die laatste avond was volgens het paddenportaal de topavond
van Vlaanderen, gevolgd door 11 maart. 16 februari staat in
Vlaanderen pas op de derde plaats, te verklaren door het feit
dat het eerder genoemde koufront het westelijk deel van het
land al bereikt had voor valavond. Het bewijst nog maar eens
dat het inscha�en van lokaal weer een ongelooflijke opdracht
blij� voor een paddenoverzetcoördinator. Wist je dat onze
na�onale coördinator Dominique Verbelen op de input van
onze digitale Hylakrant rekent om zijn voorspelling te doen
voor heel Vlaanderen?

Op 19 maart werden de laatste dieren in heentrek gevonden. Net op �jd want het weer sloeg
helemaal om naar zeer droog, zonnig en schraal voorjaarsweer met geregeld vorst ‘s nachts. Dit
verklaart wellicht ook waarom we met negen dieren amper terugtrek hebben gezien.

Andere weetjes
- Enkele paddenoverze�ers zagen een kerkuil van heel dichtbij: zelfs op rus�ge avonden was er wel
wat te zien!
- Ook toen de coronamaatregelen begonnen, bleven vrijwilligers toestromen om de laatste dieren
veilig de weg over te helpen. Het viel op hoeveel minder verkeer er was in de straten. Toch vielen er
verkeersslachtoffers. Dit bewijst dat structurele maatregelen nodig zijn. De knip van Senthout zal daar
al toe bijdragen, maar we zullen verder ac�ef moeten blijven tot ook de Bremstraat wordt aangepakt.
- De s�lte in het gebied �jdens de laatste paddenoverzetavonden was opvallend. Met de
coronamaatregelen was het heerlijk vertoeven buiten: vrijwel heldere condi�es, bijna winds�l en
vooral opvallend rus�g in de straten. Op enkele spor�evelingen en hondenwandelaars na was er
niemand te zien. Vrijwel geen geraas van snel rijdende auto's,
enkel de treinen van de drukke lijn Antwerpen-Brussel
verstoorden af en toe de s�lte. Voor knorrende bruine kikkers
waren we enkele avonden te laat, maar we hoorden nog wel
gepiep van paarlus�ge mannetjes pad.

Besluit
Je zes weken intensief inze�en voor paddenoverzet zet druk
op je sociaal leven. Anderzijds ontmoet je ook nieuwe
interessante mensen. Bij deze wil ik iedereen bedanken om
mee te komen helpen om onze amfibieën in veiligheid te
brengen, in het bijzonder het team dagverantwoordelijken dat elke avond aanwezig was om te
controleren, te coördineren, (nieuwe) vrijwilligers op te vangen en aan het werk te ze�en. Kristel, Jef,
Denies, Kris, Bart en nieuwkomer Ilse: dikke merci daarvoor! … ook dank aan mijn gezin dat soms
kwam meehelpen en anders papa/echtgenoot avonden lang moest missen.

Wie volgend jaar deel wil uitmaken van het paddenoverze�eam kan zich inschrijven voor de digitale
Hylakrant. Normaal krijg je ergens rond half januari de eerste nieuwsbrief in je bus.

Johan

P.S.: De Hylakranten van 2009 tot 2020 zijn al�jd na te lezen op onze website, daarop vind je ook een
filmpje gedraaid op een van de overzetavonden.

Foto’s: Peter Geschier

https://natuurpuntoudespoorweg.be/wat_doen_we/studie/hyla/index.html
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Afdelingswerking

Renova�e Mosterdpotje

We kondigden al eerder aan dat we het asbesthoudende leien
dak van het Mosterdpotje willen saneren.
In overleg met de vzw Emmaüs (erfpachtgever) en Natuurpunt
Beheer vzw (juridisch eigenaar) werd DVC bvba van Frank Van
Calster uit Sint-Katelijne-Waver aangeduid om de werken uit te
voeren.
Er zijn acht werkdagen voorzien om het mansardedak van het
Mosterdpotje met nieuwe natuurleien te bekleden. Een speciale
dank aan Frank Van Calster die ons als sponsoring natuurleien
levert voor de prijs van kunstleien. Natuurleien zijn minder vatbaar voor mosvorming, toch zullen ze
op termijn langs de noordkant alsnog nog groen worden door de op�male omstandigheden voor
algen.
Het asbest wordt met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderd: maskers en beschermingspakken
en een container met asbestzak. Een stelling met valbeveiliging wordt geplaatst alsook een
kraanwagen. De zinken gootelementen aan de voorkant worden vernieuwd evenals het zink rond de
dakramen. De isola�e op de zolderruimte wordt geop�maliseerd maar voor de vleermuizen zullen er
voldoende spleten zijn om te huizen in en om de dakkapellen.
De afgesproken dakwerken zijn begroot op iets meer dan € 25.000 excl. btw en worden
voorgeschoten door de Natuurpunt Beheer vzw. Om deze dakwerken terugbetaald te krijgen is sinds
einde 2018 het Mosterdpotje binnen Natuurpunt Beheer opgenomen als een specifiek project onder
erkenningsnummer F-04025.
Hierbij een warme oproep om te sponsoren via de reservatenfondsrekening van Natuurpunt Beheer
vzw: BE56 293021207588 met referte F-04025. Gi�en vanaf € 40 geven recht op een a�est voor
belas�nga�rek. Bij voorbaat onze hartelijk dank!
Enige dagen geleden ontvingen we nog een melding van de vzw Emmaüs dat ze als extra steun voor
onze dakrenova�ewerken een bedrag van € 500 overschreven op ons Fonds 04025. Wij zijn haar
hiervoor zeer erkentelijk!
Ludo

Aankondiging: bouwgrond te koop!

Zoals je kon lezen in ons vorig nummer verkopen we een stuk
bouwgrond. Het adres is Duffelsesteenweg 168, 2550 Kon�ch.
Oppervlakte: 1.350 m², mogelijkheid op te splitsen in twee kavels,
prijs overeen te komen.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die dat is?
Contacteer Ludo Bakkovens: ludo.bakkovens@telenet.be of
0494/70 79 92
Vergeet niet: je hebt directe toegang tot het langste natuurgebied
van Vlaanderen!

Foto: Ludo Bakkovens

Foto: Dirk Van Bortel

mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
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Ken je onze heerlijke biobieren? De tradi�onele Gageleer Original mogelijk wel, maar er zijn ook de
smaakvolle Dark en de lichtjes citruszurige White. Wie ze wil
proeven kan een bak bestellen voor € 36 (+ € 8 leeggoed)
met bv. telkens 8 flesjes van deze 3 bieren.

Daarnaast kan je ook de alom geprezen Dale (zie adverten�e
hierboven) bestellen aan € 26 (+ € 8 leeggoed) per bak.

Stuur een mail aan dirk.costrop@telenet.be

of sms je wensen naar 0476 / 66 08 28.

mailto:dirk.costrop@telenet.be


Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg
Grondgebied : Kontich, Waarloos en Duffel

Lidgeld en abonnementen:
Het lidmaatschap bedraagt € 30 en is geldig voor het hele gezin. Leden van
Natuurpunt kunnen zich ook abonneren op de gespecialiseerde tijdschriften
Natuur.focus (natuurstudie), Natuur.oriolus (voor vogelkijkers) en Zoogdier.
Schrijf het vereiste bedrag over op rekeningnr IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC:
GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Je kan je lidmaatschap ook domiciliëren: vermeld dan het identificatie-nummer
voor domiciliëring: 00409423736
Je ontvangt:
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Afdelingsinfo
Dirk Costrop
Voorzitter,
Verantw. uitgever en redactie afdelingstijdschrift, promotie, zoogdieren en
vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel.
Waarloossteenweg 10B, 2570 Duffel
015/31 93 75, gsm 0476/66 08 28
dirk.costrop@telenet.be

Johan Asselberghs
Ondervoorzitter,
Conservator Babbelbeekse Beemden, verantw. beleid, amfibieën (Hyla),
plantenwerkgroep, lid Minaraad, GECORO Duffel, Regionaal Landschap
Rivierenland
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel
015/31 94 88, gsm 0479/65 29 07
asselberghsjohan@gmail.com

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

Ludo Bakkovens
Penningmeester,
Beleid Duffel, coördinator ‘t Mosterdpotje, aankoper gronden, lid
Cultuurraad Duffel, bestuurder Regionaal Landschap Rivierenland.
Zandstraat 15, 2570 Duffel
015/32 01 66, gsm 0494/70 79 92
ludo.bakkovens@telenet.be

Wim Annaert
Conservator Oude Spoorwegberm en Langbos & Babbelse Plassen
Montfortstraat 75, 2550 Kontich
03/457 28 03
wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be

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

Peter Geschier
Conservator Goorbosbeekvallei, redactie afdelingstijdschrift, digitale
nieuwsflits, webmaster, lid Minaraad Duffel
Stationsstraat 125, 2570 Duffel
gsm 0477/69 96 76
peter.geschier@telenet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stefaan Vercauteren
Materiaalmeester
Mechelsebaan 176, 2570 Duffel
gsm 0476/60 47 67
stefprojects@advalvas.be

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:
De Oude Spoorwegberm (26 ha) in Kon�ch, Waarloos, Rumst en Duffel
Edegemsebeekvallei (6 ha) in Kon�ch en Edegem
Langbos en Babbelse Plassen (6 ha) in Kon�ch
De Mosterdpot (19 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Goorbosbeekvallei (5 ha) in Duffel en Sint-Katelijne-Waver
De Babbelbeekse Beemden (8 ha) in Duffel

Je kan ons steunen door een gi� 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 gi�en vanaf € 40 krijg je een fiscaal a�est.

Wij bieden je talrijke uitstappen, excursies, natuurvriendelijke producten,
natuurwerkdagen en nog veel meer …
Als lid krijg je ook kor�ng bij verschillende handelszaken (zie website)

Ook de jeugd kan zich uitleven in de natuur:
JNM-Pallieterland (o.a. ac�ef in Duffel):
Dorien Goossens
Voorzi�er
voorzi�er.pallieterland@outlook.com
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/pallieterland

JNM-Antwerpen (o.a. ac�ef in Kon�ch en Waarloos)
Ossinou Ayigah
Voorzi�er
ossinou.ayigah@gmail.com
Website en ac�viteitenkalender: www.jnm.be/antwerpen

Algemeen mailadres van de afdeling: info@natuurpuntoudespoorweg.be

Website: www.natuurpuntoudespoorweg.be

mailto:dirk.costrop@telenet.be
mailto:asselberghsjohan@gmail.com
mailto:lutgarde.van.driessche@telenet.be
mailto:ludo.bakkovens@telenet.be
mailto:wim.annaert@cme.vib-kuleuven.be
mailto:jdoms.pdeprey@telenet.be
mailto:peter.geschier@telenet.be
mailto:luc.giglot@telenet.be
mailto:dimitri.hoste@proximus.be
mailto:lauwers.els@telenet.be
mailto:peter.peeters2010@gmail.com
mailto:rebeccapers@yahoo.com
mailto:virealcenter@gmail.com
mailto:gregstevens2773@gmail.com
mailto:vanakenguy@gmail.com
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
mailto:stefprojects@advalvas.be
mailto:nik.woestenborghs@telenet.be
mailto:voorzitter.pallieterland@outlook.com
https://www.jnm.be/pallieterland
mailto:ossinou.ayigah@gmail.com
https://www.jnm.be/antwerpen
mailto:info@natuurpuntoudespoorweg.be
https://www.natuurpuntoudespoorweg.be


31

Beheer

Kenmerkend voor knotwilgen is dat ze elke 4 à 6 jaar een
verjonging onder de vorm van een knotbeurt moeten
ondergaan. In de reten�ezone staan er ruim 60 uit de kluiten
gewassen exemplaren en binnen een vierjarige cyclus werden er
begin januari een vij�iental geknot. De groeiende lokale
interesse in dit natuurgebied bracht op zaterdag 11 januari
veer�en mensen op de been om het snoeihout op te ruimen.
Dankzij dit hoge aantal aanwezigen konden we ook enkele delen
van het vloedbos in hakhout omze�en. Laarzen verplicht dus,

maar dat wil niet zeggen dat je ook zeker bent dat je de hele �jd de voeten droog houdt.

Alle hout werd op groo�e gesorteerd en een deel verwerkt in een bestaande takkenril. Iemand had
interesse in het maken van een wiglo of wilgentenenhut en de mooiste en langste takken werden
hiervoor uitgesorteerd. Het grotere knothout werd naar het begin van het weiland versleept en in
ruime hopen opgestapeld: al dat hout werd een week later tot enkele grote hopen hakselhout
omgetoverd. Een hele reeks palen werden geheid voor een nieuwe takkenril en aansluitend werd een
omheining met schapendraad afwerkt: jammer genoeg moeten we hierin meer en meer investeren
(geld en werkuren). We trachten natuurgebieden maximale ontwikkelingskansen te geven voor fauna
en flora en dan moeten zones ook enkel daarvoor bestemd blijven. Al te vaak beschouwen
wandelaars die hooilanden als hondenuitloopzone. De meesten begrijpen het wel na een
gemo�veerde uitleg, maar een minderheid van diehards toont geen begrip en dan blij� het terrein
afsluiten de enige op�e.

Eén dag was onvoldoende om alle werk gedaan te krijgen. Gelukkig werd op zondag 26 januari een
massa extra handen aangeleverd door Kerels, Tip�ens en Aspi van Chiro Koka: met bijna 50 (!) waren
ze deze keer en daar kan je als conservator alleen maar blij om zijn. In drie groepen werd alles
afgewerkt. Een massa knotwilghout verdween vakkundig in de nieuwe lange takkenril die het
wandelpad a�oordt. Het resterende snoeihout werd vooraan op nieuwe hopen gestapeld, klaar om
te worden verhakseld. En het derde groepje? Dat ging met vijf kruiwagens, schoppen en rieken aan de
slag om om reeds verhakseld hout in een dikke laag over de bestaande wandelpaden uit te rijden. De
wandelpaden in het bosje naast de Scoutslokalen, de langere stukken wandelpad rond het weiland, de
dreef en de boskapel maar ook de peuterspeelzone kregen een verse laag hakselhout.

Kortom, een lange, frisse namiddag was voldoende en rond 17.00 u. konden we dan ook heel voldaan
afronden met een Dale/Gageleer.

Ondertussen is het resterende snoeihout verhakseld maar nu is
het wachten tot de coronamaatregelen wat soepeler worden
om ook die volumes uit te spreiden. Toch liggen de paden er
voor het nieuwe wandelseizoen comfortabel bij en dat merken
we vooral in deze maanden. Wat een drukte soms!

Wim

De jaarlijkse knotwilgac�e in de Babbelse Plassen met jong Chirogeweld

Foto: Peter Geschier

Foto: Wim Annaert
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