
De oude steiger in recreatiedomein 
Muisbroek, beter gekend als de Put 
van Ekeren, is vervangen door een 

degelijk duiktrap.

Na een maandenlange administratieve lij-
densweg is AVOS er in geslaagd de nodige 
toelating van de stad Antwerpen en een ste-
denbouwkundige vergunning te bekomen 
voor het uitvoeren van verbeteringswerken 
aan de infrastructuur.
Onze mindervalide duikers beschikken nu 
over de lang verwachte aangepaste brede 
trap die hen zal toelaten op een veilige ma-
nier in en uit het water te komen. De  ver-
vallen en vieze vlotsteiger is van geen nut 
meer en werd afgevoerd naar de sloop.
In de planning zit verder nog het plaatsen 
van twee trappen nabij de vaste steiger om 

het verlaten van het water te vergemakkelij-
ken en oeverbeschadiging te vermijden. Dit 
gebeurde begin mei 2007.

Ondertussen is er bemiddeld om een ver-
betering van de zompige toegangsweg van 
bruggetje naar steiger te bekomen. Hier 
heeft de groendienst van de stad Antwerpen 
snel op gereageerd door het uitstrooien van 
houtsnippers, waarvoor onze dank. Veel 
duikers zullen dit tot hun tevredenheid al 
geconstateerd hebben. Al deze werken kon-
den betaald worden met de gelden van de 
duikvergunningen voor de vele duikers, 
Belgen, Nederlanders, Duitsers. Zonder 
hun bijdragen ware dit onmogelijk geweest. 
Daarom heeft het AVOS-bestuur een aantal 
clubs gewezen op hun elementair gebrek 
aan solidariteit en sportiviteit door regel-
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matig clubduiken in onze put te organiseren 
zonder dat hun leden over de vereiste ver-
gunning beschikken. Die vergunning kost 
nochtans niet veel en is vlot verkrijgbaar. 
De clubs in kwestie werden in gebreke ge-
steld. Er mocht een positieve reactie geno-
teerd worden.
De Put van Ekeren is een prachtig stuk na-
tuur, zowel onder als boven water. Laten we 
als milieubewuste duikers dat zo houden 
door geen afval her en der te dumpen. Be-
denk ook dat etensresten allerlei ongedierte 
aantrekken waaronder de ratten, de moge-
lijke verwekkers van de ziekte van Weil. 
Jaarlijks, in de maand september, als de 
dagjesmensen met hun frigoboxen verdwe-
nen zijn, richt AVOS een opruimactie in. 
Alle duikers en sympathisanten die willen 
meehelpen de rommel onder en boven wa-
ter te verwijderen zijn welkom.
Alle info omtrent het aanvragen van ver-
gunningen, acties in de Put van Ekeren en 
nog veel meer, is te lezen op de AVOS-web-
site (www.avos.be). n
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… en is vervangen 
door een nieuwe, 
brede trap.

Handig om op een veilige manier 
in en uit het water te komen.

de oude steiger werd verwijderd…
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