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Deurne
Onkruid teistert
Bisschoppenhoflaan 
b Het onkruid op de middenberm
van de Bisschoppenhoflaan zorgt
voor problemen. Op sommige
plekken staat het al tot twee me-
ter hoog en beperkt het de zicht-
baarheid. “Het onderhouden van
de middenberm valt onder de be-
voegdheid van de aannemer die
instaat  voor de werken aan de
straat. De berm behoort tot de
werfzone”, zegt Jeroen Lagrou
van de dienst Stadsbeheer. “Om-
dat er geen omheining rond de
berm staat en de groendienst kon
vaststellen dat het onkruid hoog
staat, is er beslist om het deze
week nog aan te pakken. We zul-
len met de aannemer bekijken
hoe we dit in de toekomst binnen
de perken kunnen houden.” (evw)

Ekeren

b “Veel mensen vergeten dat er 
tussen de A12, de Ekersesteenweg
en de spoorweg een prachtig stuk-
je natuur ligt: De Oude Landen”,
vertelt fotografe Katrin Daems
(52). Ze maakte samen met colle-
ga Carole Van der Voort (48) de
fototentoonstelling In The Quie-
test Moments over het stukje
groen. “Het is een woeste jungle
vlak bij de stad, kijk maar naar de
gallowayrunderen die er rondlo-
pen. Dit is een stukje natuur dat
meer waardering verdient. Oor-
spronkelijk was het plan om nog
naar een aantal andere natuurge-
bieden te trekken, maar de varië-
teit van De Oude Landen boeide
ons zo, dat we steeds naar terug-
keerden.”

De twee fotografes trokken zich
over anderhalf jaar regelmatig te-
rug in de Oude Landen om er in
stilte de omgeving op hen te laten
inwerken. “We wilden zeker geen
klassieke landschapsfoto’s ma-
ken”, zegt Katrin. “Het opzet was
aan een traag tempo te werken.
We bleven soms een uur op een-
zelfde plek, zodat die ons volledig
eigen werd. En we bezochten het
natuurgebied in verschillende sei-
zoenen om alle aspecten te kun-
nen belichten.” Om die reden heb-
ben de fotografes ook het grootste

deel van het werk met een analo-
ge camera gedaan. “Dan moet je
langer stilstaan bij wat je ziet.”

In samenwerking met Natuur-
punt, dat instaat voor het beheer

van De Oude Landen, organiseren
de twee er een wandeling. Zo
staat het natuurgebied extra in de
kijker en kunnen toeschouwers
rechtstreeks van de bron horen

Twee fotografes zochten
achttien maanden lang
de ziel van  
natuurdomein De Oude

Landen. “Alles aan een traag 
tempo, zodat je écht stilstaat 
bij de dingen”, vertellen ze. 
Het resultaat is te zien in 
een expo en een wandeling.

Twee fotografes schieten anderhalf jaar lang beelden in De Oude Landen

ANDREAS ROTTY

“Waar cultuur en natuur 
elkaar weten te vinden”

Enkele foto’s van Carole en Katrin. Hun werk is nog tot eind augustus gratis te bezichtigen in Hof De Bist in Ekeren of via een wandeling 
doorheen het natuurdomein. FOTO'S KATRIN DAEMS & CAROLE VAN DER VOORT

“We bezochten het gebied gedurende alle seizoenen.”

“We willen De Oude Landen onder de aandacht brengen.”

b Urenlang was de Muizenstraat,
tussen het De Coninckplein en de
Dambruggestraat, zaterdagavond
afgesloten door de politie. In de
straat waren politiediensten be-
zig met een razzia in cafédisco-
theek BB Force. Sinds de verplich-
te sluiting van ’t Keteltje in de Ou-
demansstraat zou het publiek van
die beruchte kroeg haar toevlucht
gezocht hebben in de Muizen-
straat. “De leiding van de gecoör-
dineerde actie was in handen van
het wijkteam van de afdeling
City”, zegt politiewoordvoerder
Sven Lommaert. “Ook het prosti-
tutieteam, de federale gerechtelij-
ke politie, de Dienst Vreemdelin-
genzaken (DVZ) en het parket de-
den mee.” 

In de uitgaansgelegenheid wer-
den in totaal 44 aanwezigen ge-
controleerd. “Er werden 21 illega-
le Nigeriaanse vrouwen aange-
troffen”, aldus Lommaert. “Tien 
van hen werden overgebracht
naar Steenokkerzeel 127bis (re-
patriëringscentrum van DVZ, 
red.).” Nieuwe soortgelijke acties
in de toekomst zijn volgens de po-
litie mogelijk. 

Het is volgens onze informatie
niet uitgesloten dat burgemeester
Bart De Wever (N-VA) een proce-
dure opstart om BB Force tijdelijk
te sluiten wegens aanwijzingen
van mensenhandel. Dat deed hij
ook bij ’t Keteltje. (sare)

De politie is binnengevallen 
in nachtclub BB Force in de 
Muizenstraat. Er werden 21 
illegale Nigeriaanse vrouwen 
aangetroffen.

Inval in 
‘opvolger’ 
’t Keteltje
AntwerpenNoord 

hoe de foto’s van de tentoonstel-
ling tot stand kwamen. “Carole of
ik stappen mee om de plekjes
waar we de foto’s namen te laten
zien en geven er graag een woord-
je uitleg bij.” Een gids van Natuur-
punt geeft uitleg bij de ontstaans-
geschiedenis en het beheer van
De Oude Landen. 

Moeras en orchideeën
“We zijn tevreden dat natuur en

cultuur elkaar op deze manier
vinden”, zegt Mathias Michielsen
van Natuurpunt Antwerpen-
Noord. “In Ekeren kennen de
mensen het gebied wel, maar an-
dere Antwerpenaren vaak niet.
Door de tentoonstelling en de
wandelingen komt het gebied on-
der de aandacht van een groep
mensen die we normaal niet met-
een bereiken.”

Michielsen genoot al van de foto-
tentoonstelling. “Ik herkende veel
plekjes uit het domein. Ik vind dat
de expo de indrukken die De Ou-
de Landen op je kunnen hebben
goed weergeeft. Er zijn ruigere
stukken, zoals het moerasachtig
gedeelte, maar het is ook een ge-
bied vol orchideeën.”

De tentoonstelling is tot eind au-
gustus gratis te bezichtigen in het
Hof De Bist in Ekeren. De wande-
lingen gaan nog door op 5, 16 en
26 augustus. Een inkomkaartje 
kost 2 euro. Wie niet kan op de
voorziene momenten, kan de
wandeling ook zelf maken. Bij
Natuurpunt kunt u een kaart krij-
gen waarop aangeduid staat waar
de twee fotografes de beelden
namen.


