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VOB - vzw
M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Lidgeld (per kalenderjaar) 

• Werkende en gepensioneerde leden:  € 16
• Studenten:  € 11
• Buitenlandse leden € 21.

Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart 
met vrije toegang tot de ZOO, Planckendael, het 
Serpentarium in Blankenberge, de Plantentuin in 
Meise, het arboretum in Kalmthout, het KBIN en 
het Afrikamuseum.

Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 16 lidgeld 
en krijgen enkel het Jaarboek en BIO.

Om lid te worden vul je online het aansluitings-
formulier in op onze website (www.vob-ond.be; 
menu: Info/Lidmaatschap) en tezelfdertijd stort 
je het lidgeld op rekeningnummer van de VOB:  
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB
p.a.  E. Van Damme,  
        Hoge Weg 234,  
        8200 St. Andries. 

Raad van bestuur

Voorzitter
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
E-mail: voorzitter@vob-ond.be

Ondervoorzitter
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
E-mail: ondervoorzitter@vob-ond.be

Secretaris
Nathalie Revis
Ketsstraat  62 - 2140 Borgerhout
Tel. +32-(0)3 236 66 83
E-mail: secretaris@vob-ond.be

Penningmeester
Emiel Van Damme
Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
E-mail: penningmeester@vob-ond.be

Adreswijzigingen, lidkaarten, 
ledenadministratie

Diederik D’Hert
Noordstraat 100 
8630 Veurne
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels vanaf 
het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens XXX gevolgd door 
XXX Vb. XXXXXXX 
voor een artikel uit het Jaarboek 2012.
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Jaarvergadering 2018
 

Deze datum houd je best vrij, want dan gaat 
onze algemene ledenvergadering door in het 
bezoekerscentrum van het Mechels Rivieren-
gebied, Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen-Me-
chelen.

11.00  Start vergadering in het bezoekers- 
 centrum.
12.00 - 12.30 
 Lunchpakket, drank is ter plaatse te  
 verkrijgen.
13.30-14.00 
 Wandeling in het Mechels Broek.
16.30-17.00 
 Drink ten huize van Ignace Nerinckx  
 voor 40 jaar bestaan van de VOB-vzw.

Nog enkele tips …

█ Op de website BIOPUZZEL (www.
biopuzzel.nl) vind je honderden kruis-
woordpuzzels, meerkeuzevragen en 
invuloefeningen over alle mogelijke bio-
logische onderwerpen.
Eens een leuk alternatief voor een toets!

█ Een tweeledige cursus van het CVN 
over ‘Dieren’ kan je downloaden van de 
website van Natuurpunt. Zeer handig bij 
de voorbereiding van een excursie met 
je leerlingen.
• https://www.natuurpunt.be/sites/

default/files/images/inline/handboe-
kng6_dieren_1.pdf

• https://www.natuurpunt.be/sites/
default/files/images/inline/handboe-
kng7_dieren_2.pdf

Victor Rasquin
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Om praktische redenen vragen we je 
vóór 20 mei je deelname te bevestigen 
via het online inschrijvingsformulier op 
onze website (www.vob-ond.be).

Elke drie jaar wordt de samenstelling 
van het bestuur besproken en wordt de 
mogelijkheid aan de leden geboden om 
zich kandidaat te stellen voor een be-
stuursfunctie. Leden die zich geroepen 
voelen om als vrijwilliger een functie te 
vervullen in het bestuur van VOB stellen 
zich kandidaat door een mail te sturen 
naar de secretaris (secretaris@vob-
ond.be)

Voorzitter, ondervoorzitter en penning-
meester stellen hun functie ter beschik-
king maar zijn ook herverkiesbaar in de-
zelfde of in een andere functie. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
 

Parkeren kan op de 
berm in de Muizen-
hoekstraat. Kleine 
parking aan de Dijle-
brug.

     NMBS-station Muizen 
op 1 km van het be-
zoekerscentrum.
(www.b-rail.be)

 
   Bushalte Muizen-

Brugstraat van stads-
bus 3 op 300 meter 
van het bezoekers-
centrum.  
(www.delijn.be)

Het bezoekerscen-
trum ligt vlakbij fiets-
knooppunt 64. 
 
 

Laarzen of stevig 
schoeisel in natte 
periodes.

De Dijledijk en de 
verkeersarme Mui-
zenhoekstraat zijn 
verhard. 
De wandelpaden in 
het gebied zijn niet 
geschikt.

Kinderwagens met 
grote wielen kunnen 
in droge periodes 
maar moeten soms 
over koeienpoortjes 
getild worden.

    Honden welkom mits 
aan de leiband. 
Enkel op de paadjes 
naar uitkijktoren en 
vogelkijkhut zijn hon-
den niet toegelaten.

 
Bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum ligt midden in het 
Mechels Rivierengebied, aan de rand 
van het Mechels Broek. De ideale start 
dus voor een bezoekje aan dit mooie na-
tuurgebied vlakbij de stad.

nacht de groep in de jeugdherberg van 
Leuven. De dagen zijn goed gevuld, ’s 
avonds is er gelukkig wel tijd voor wat 
ontspanning. 

Een zwempartij, een wandeling door 
Leuven en een bioscoopbezoek kunnen 
zo de zinnen wat verzetten.

De finale op 28 april zal uit twee delen 
bestaan: 
 
1. een theoretisch deel van een 40-tal 

meerkeuzevragen over biotechnolo-
gie, biostatistiek, ecologie, fysiologie 
van mens en plant, gedrag, onge-
wervelden en (populatie) genetica.  

2. een praktische deel waarin de mi-
croscopievaardigheden en kennis 
van plantenanatomie worden getest.  
Een onderzoek van enkele onge-
werveld dieren vormt het tweede 
luik van het practicum. 

Theorie en praktijk dus, net zoals op de 
Internationale Biologie Olympiade.

Een welgemeend dank je wel!

In naam van het organisatiecomité van 
de Vlaamse Biologie Olympiade willen we 
hierbij iedereen bedanken die bijdraagt tot 
de realisatie van dit evenement: 
• vooreerst de leerkrachten biologie, 

die elk jaar opnieuw hun leerlingen 
motiveren voor, voorbereiden op en 
begeleiden bij dit avontuur; 

• de universiteiten en het secretariaat 
van de Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen aan de K. U. 
Leuven die door hun logistieke steun 
de organisatie van de nationale pre-
selecties mogelijk maken; 

• de docenten en werkers achter de 
schermen die de stage voor hun re-
kening nemen; 

• de Vlaamse overheid en de sponsors.

Uitgebreider info is te vinden op de web-
stek van Vlaamse Olympiades Natuur-
wetenschappen (www.vonw.be).

Marleen Van Strydonck, coördinator IBO
Hugo Vandendries, begeleider IBO
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In het centrum vind je ook informatie 
over andere natuurgebieden in de regio 
en over de activiteiten die de afdeling 
organiseert.

Gezinnen met kinderen kunnen tijdens 
de openingsuren materiaal uitlenen voor 
een leuke speurtocht in het Mechels 
Broek.

Het bezoekerscentrum van Natuurpunt 
Mechels Rivierengebied, Muizenhoek-
straat 7 in Muizen is open:

• elke donderdag van 13u30 tot 
17u30

• elke zondag van 10u tot 17u30 

• tijdens de schoolvakantie extra op 
zaterdagnamiddag van 13u30 tot 
17u30.

(gesloten op kerstdag en nieuwjaar)

Na je wandeling kan je een tas thee of 

koffie, een Dale of een fruitsap drinken 
(zelfbediening)

Je kan er ook enkele artikels uit de Na-
tuurpuntwinkel kopen, wandelkaarten 
en het lekkere bio-bier ‘Dale’.

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Er loopt een idyllisch pad op de dijk van 
de grote waterplas. Soms kan je er de 
wilde paarden zien die mee het gebied 
beheren en vooral bij mist schept de 
plek een bijzondere sfeer.

Ignace Nerinckx 

Vlaamse Biologie Olympiade

Op woensdag 9 november namen 2.379 
leerlingen uit 235 scholen deel aan de 
1ste ronde. Uit deze grote groep plaats-
ten zich 207 leerlingen voor de 2de ron-
de. Deze ging door op 1 februari en en 
141 leerlingen namen eraan deel.

 

Op zaterdag 28 april zullen de 17 besten 
- 9 meisjes en 8 jongens - strijden voor 
een ticket naar de Internationale Biolo-
gie Olympiade die dit jaar doorgaat aan 
de Universiteiten van Tarbiat Modares 
en Teheran, Iran, van zondag 15 tot en 
met zondag 22 juli 2018.

Als voorbereiding op de finale konden 
de finalisten tijdens de eerste week van 
de paasvakantie deelnemen aan een 
4-daagse stage (van dinsdag 3 t. e.m. 
vrijdag 6 april) aan de KU Leuven. Door 
eindejaarsreizen en andere vakantiebe-
sognes grepen dit jaar maar 9 finalisten 
de kans om ondergedompeld te worden 
in een bad met praktische vaardighe-
den.

Het programma van de stage is vooral 
gericht op praktische vaardigheden zo-
als - dissecties en studie van verschil-
lende ongewervelden; - experimenteel 
bepalen van de ademhalingsquotiënt 
van pissebedden; - via een PCR-lab en 
gelelektroforese op zoek gaan naar de 
aanwezigheid van het ‘Alzheimergen’ 
bij transgene muizen; - een stevige brok 
plantenanatomie en – microscopie, ken-
nismaking met TLC chromatografie; - 
evolutiereconstructie en de tree of life.

Deelname aan deze stage is gratis, 
enkel de verplaatsingsonkosten naar 
en van de stage zijn ten laatste van 
de deelnemers. Tijdens de stage over-
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Dit blond bier met bio-mout en bio-hop 
(6,4 %) wordt speciaal voor de Natuur-
puntafdeling gebrouwen in de ‘Proef’-
brouwerij van Lochristi.

Vanuit het bezoekerscentrum kan je drie 
wandellussen maken of ze combineren 
tot een langere tocht:
• Mechels Broek
• Barebeekvallei: ook toegankelijk 

voor rolstoelen
• Mispeldonk

Alle routes zijn bewegwijzerd.

Contact 

Ann Pinceel, 
Tel. 015 43 61 09, 
E-mail: bc.mechelsrivierengebied@na-
tuurpunt.be 

Beschrijving gebied

In de schaduw van de Sint-Romboutsto-
ren, gevleid tegen de oostzijde van de 
stad Mechelen, strekt zich een groots 
weidelandschap uit: het Mechels Rivie-
rengebied. In dat natuurgebied kan je 
zalig wandelen of vogels spotten in één 
van de vogelkijkhutten. 

De grote waterplas met rietkragen en 
zeggevelden, de talrijke sloten, struiken 
en bosjes trekken vele soorten vogels 
aan zoals blauwborst, ijsvogel, rietzan-
ger, slobeend of kuifeend. In de winter 
is het broek een heuse internationale 
luchthaven van vogels. Vele soorten 
eenden en watervogels overwinteren 
dan in grote aantallen op de vijvers. 

Ten noordwesten van het bezoekerscen-
trum en grenzend aan De Nekker be-
vindt zich het Mechels Broek, het mooi-
ste deelgebied om in te wandelen. Na-
tuurpunt beheert in het Mechels Broek 
ruim 100 hectare natte graslanden met 
sloten, bomputten, knotwilgen en hout-
kanten. Centraal in het gebied ligt een 
grote waterplas, een waar paradijs voor 
watervogels.
 
Ten zuidoosten van het bezoekerscen-
trum kan je de Barebeekvallei bezoeken, 
het meest geschikt voor kinderwagens, 
omdat de paden grotendeels verhard 
zijn. De Barebeekvallei biedt wel een 
weids landschap vol afwisseling. Tus-
sen vochtige weilanden, ruigtes en ak-
kers ontdek je waarom de ooievaars van 
Planckendael hier hun voedsel vinden. 

In het oosten bevindt zich Mispeldonk, 
via een gele verbindingsroute bereik-
baar vanuit het bezoekerscentrum. Mis-
peldonk ligt tussen Muizen en het cen-
trum van Bonheiden. Het is een bijzon-
der gevarieerd natuurgebied met schrale 
graslanden, hooiweiden met houtkanten, 
vochtige loofbosjes en herstelde heide-
gebiedjes. Door dat landschap meandert 
de Boeimeerbeek. 

Dus voor elk wat wils. Met de vereniging 
kiezen we de noordwestelijke wandeling 
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ten opzichte van het bezoekerscen-
trum.

Korte beschrijving van de wandeling

Startpunt is het bezoekerscentrum Me-
chels Rivierengebied in Muizen.
Je vindt er informatie over de natuurge-
bieden in de buurt en je komt  te weten 
welke dieren en planten je kan tegenko-
men op je wandeling. Er is ook een klei-
ne winkelhoek met nestkastjes, zoek-
kaarten en loeppotjes.
Op ongeveer 700 m van het bezoe-
kerscentrum ligt de uitkijktoren van het 
Mechels Broek. Vanop die toren heb 
je een adembenemend zicht over het 
vogelparadijs. In de verte kan je ook 
de Sint-Romboutstoren zien liggen. 

 

Op het einde van de A.S.-Adventure-
wandeling kom je vlak bij het pad naar 
de vogelkijkhut. Dat ligt wat verstopt 
tussen twee huizen. Vergeet zeker niet 
hier ook eens een kijkje te gaan nemen. 
Langs het pad zie je ook een platform, 
dat geplaatst is om de ooievaars van 
Planckendael op te laten nestelen. Spij-
tig genoeg hebben ze er enkel nog maar 
eens sporadisch een takje op gelegd. 
We hopen dat ze er binnenkort ook echt 
een nest gaan bouwen.

In de weilanden in de buurt van de stal 
grazen vaak Gallowayrunderen. Dat ras 
uit Schotland is gewend aan barre om-
standigheden. De runderen zijn zelfred-
zaam, zachtaardig en weinig kieskeurig. 
Het maakt van hen ideale natuurbeheer-
ders. Doordat de runderen alle ruimte 
hebben, kunnen ze hun voedsel zelf kie-
zen. En omdat de ene plant al wat sma-
kelijker is dan de andere, worden som-
mige plekken wat meer kaalgevreten 
dan andere. Zo ontstaat een afwisseling 
van kort begraasde graslanden en meer 
ruigere stukken. Een gevarieerd natuur-
lijk landschap brengt ook een rijke plan-
ten- en dierenwereld met zich mee.

Vanop de Dijledijk heb je een goed zicht 
op de bomkraters. De zowat 40 kraters 
in het Mechels Broek zijn stille getuigen 
uit de tweede wereldoorlog. Een aantal 
bommen van de geallieerden misten 
immers hun doel: het rangeerstation en 
munitiedepot van het Duitse leger in Me-
chelen. Ze ontploften in de weiden van 
het Mechels Broek. Daar krioelt het nu 
van het waterleven: kamsalamanders, 
groene kikkers, libellen en stekelbaars-
jes maken van dit oorlogsverleden weer 
vredevolle plekjes.


