
Natuurpunt Oude Spoorweg

Jaarvergadering 2017



Welkom !



Het bestuur heet jullie van harte 
welkom op deze afdelingsdag. 



2016 is in vele opzichten een 
gedenkwaardig jaar geweest.



Een sterk groeiend ledenaantal

Zo zijn nu meer dan 1.000 
gezinnen in Duffel en Kontich 

lid van onze afdeling!



Een sterk groeiend ledenaantal

Dankzij een bijzonder sterke eindsprint in 
december, kwamen er maar liefst 50 leden bij.

Daarvoor stonden onze 
vrijwilligers uren in de 
lokale supermarkt of 
klampten buren, 
vrienden en andere 
kennissen aan.



Aankoop natuurgebied

Verder zijn we er eindelijk in geslaagd het
ontbrekend deel van de Babbelbeekse Beemden aan
te kopen. Daarenboven steunde de gemeente Duffel
ons en overhandigde ons een cheque van € 7.000 !



Nieuwe vrijwilligers

We waren ook erg blij met een hele reeks nieuwe
vrijwilligers: zo mocht de ploeg van de Bosbiekes na
Jeanne en Sabine, ook Greet, Hilde en Inge
verwelkomen.
De meest in het oog springende realisatie van de
Bosbiekes dit jaar was Sabines geesteskind “het
magnetenproject” (je ziet er straks meer over).



Ook bij de bussers nieuwe gezichten: Ann, Karen, Tim,
Veronique en Walter bezorgen voortaan mee de
tijdschriften.
Ter info: we zoeken nog een tweetal extra mensen
voor Kontich-dorp en Kontich-kazerne.

Nieuwe vrijwilligers



En tijdens de beheerwerken kwamen regelmatig
nieuwe gezichten de rangen versterken: meer
handen betekenen lichter werk en meer plezier!

Nieuwe vrijwilligers



We interviewden twee vrijwilligers en vroegen hen
waarom ze bij Natuurpunt kwamen. Die vraag zorgde
voor soms erg pakkende antwoorden.
De filmpjes kan je bekijken op onze website
natuurpuntoudespoorweg.be onder “Nieuws”

Nieuwe vrijwilligers



Het absolute hoogtepunt van 2016 was ongetwijfeld de
bosaanplant in Schapenhagen: meer dan 500 mensen
kwamen vol enthousiasme zo’n 5.000 bomen en struiken
in de grond zetten in dit beloftevolle gebied!

Topmoment



Topmoment



Topmoment



Topmoment



Topmoment



Topmoment



Topmoment





Onze jaarvergadering vorig jaar hielden we in een heel 
andere omgeving: de bibliotheek van Duffel.



Want Joeri kwam ons vertellen over de tijd “Toen de 
dieren nog spraken”!



Maar de catering werd als vanouds geweldig verzorgd 
door de Bosbiekes!



Maar de catering werd als vanouds geweldig verzorgd 
door de Bosbiekes!



Voor het eerst organiseerden we een “Nieuwe ledendag”



.. die erg geapprecieerd werd door de leden …



.. zozeer dat verschillende onder hen zich 
sindsdien actief inzetten in de afdeling!



En ook onze klassieker, de “berm”-BBQ was 
weer een voltreffer van formaat.



En ook onze klassieker, de “berm”-BBQ was 
weer een voltreffer van formaat.



En ook onze klassieker, de “berm”-BBQ was 
weer een voltreffer van formaat.



En ook onze klassieker, de “berm”-BBQ was 
weer een voltreffer van formaat.



Eerste sponsorevenement van ploeg 4Kontich voor de 
Expeditie Natuurpunt: natuurlijk een wandeling.



Uiteraard met een natje achteraf 



Met de Expeditie Natuurpunt deden ook enkele BV’s
(even) mee: Saartje …



Zelfs Joke was er…



.. maar onze aandacht ging toch uit naar deze ploeg die 
+/-€2.000 bijeen stapte voor de Oude Spoorwegberm!



Een kort filmpje van hun avontuurlijke tocht kan je
bekijken op onze website natuurpuntoudespoorweg.be
onder “Nieuws”.



En dit jaar doen maar liefst drie ploegen mee! Het
evenement gaat door in het weekend van 24 & 25 juni.
Indien je er meer over wilt vernemen of een team wilt 
sponsoren: de teamleiders staan vermeld.

Alle ogen dit jaar op:

1. Goed gedoeld (Tim) 
2. The hurricanoes (Sabine)
3. De kayakmaniakken (Rebecca)

Meer info vind je op onze website en op http://expeditienatuurpunt.be/





Beheer Babbelbeekse Beemden op 6 februari



Beheer Babbelbeekse Beemden op 6 februari



Beheer Mosterdpot op 13 februari



Beheer Mosterdpot op 13 februari



Beheer Oude Spoorwegberm op 21 februari



Beheer Goorbosbeekvallei op 12 maart



Beheer Goorbosbeekvallei op 12 maart



Beheer Babbelse Plassen op 9 oktober



Beheer Mosterdpot op 12 november



Beheer Mosterdpot op 12 november



Beheer OS-berm Hessepoelbeek op 19 november



Beheer OS-berm Hessepoelbeek op 19 november



Beheer OS-berm Hessepoelbeek op 19 november





Met Groen Duffel op 14 februari



Lentewandeling in Broek de Nayer/Biezenweiden 
op 3 april



Zomerwandeling op bekken 1 van water-link 
op 3 juli



Herfstwandeling in Blaasveldbroek op 
25 september



Gelukswandeling in de Mosterdpot op 
23 oktober



Winterwandeling langs de Nete 
op 8 januari





Cursus vogelgeluiden theorie



Cursus vogelgeluiden praktijk



Cursus vogelgeluiden praktijk



Cursus Werken in waarnemingen.be



Cursus weetjes over paddenstoelen



Cursus weetjes over paddenstoelen



Cursus Roofvogels (dagsessie)



Cursus Roofvogels (avondsessie)





Paddenoverzet: jonge en enthousiaste hulp



Paddenoverzet: dit is dan “in amplexus”



Paddenoverzet: hoezo “padden zijn niet aaibaar”?



Tijdens de Duffelse Ballonnekesstoet werd er flink 
wat zichtbaarheid voor de activiteit gecreëerd.



Tijdens de Duffelse Ballonnekesstoet werd er flink 
wat zichtbaarheid voor de activiteit gecreëerd.



Inventaris Schapenhagen



Inventaris bekken 1 van water-link met werkgroep 
Colybia



Inventaris bekken 1 van water-link met 
werkgroep Colybia



Libellenwandeling in Hessepoelbos-Oude 
Spoorwegberm



Libellenwandeling in Hessepoelbos-Oude 
Spoorwegberm



Nacht van de Vleermuis



Nacht van de Vleermuis



Nacht van de Vleermuis





Vogels kijken op Tiengemeten



Vogels kijken op Tiengemeten



Vogels kijken op Tiengemeten



Jaarlijkse vogeltocht Zeeland



Jaarlijkse vogeltocht Zeeland



Jaarlijkse vogeltocht Zeeland



Jaarlijkse vogeltocht Zeeland



Jaarlijkse vogeltocht Zeeland





Markten



Markt Kokaz



Markt Kokaz



Boerenmarkt Waarloos



Boerenmarkt Waarloos



Boerenmarkt Waarloos



Mostaerdbuurtfeest Duffel



Kerstmarkt Sint-Montfortschool Kontich



Kerstmarkt Sint-Montfortschool Kontich



Ledenwerving AD Delhaize Duffel



Ledenwerving AD Delhaize Duffel



Samenwerking met 
scholen & verenigingen



Educatieve wandelingen in de natuur in het kader van 
de Duffelse Boekenweek



Educatieve wandelingen in de natuur in het kader van 
de Duffelse Boekenweek



Opening wandeling GR12bis door onze gebieden



Opening wandeling GR12bis door onze gebieden



Wandeling Kleitrappers Rumst door de Mosterdpot



Beheer met school De Merode in Goorbosbeekvallei en 
Mosterdpot



Beheer met school De Merode in Goorbosbeekvallei en 
Mosterdpot



Beheer met school De Merode in Goorbosbeekvallei en 
Mosterdpot



Natuurbeleving in Duffel: op zoek naar minidiertjes 
met ‘t Speelnest uit Duffel



Natuurbeleving in Duffel: op zoek naar minidiertjes 
met ‘t Speelnest uit Duffel



Natuurbeleving in Duffel: op zoek naar minidiertjes 
met ‘t Speelnest uit Duffel



Klimaatwandeling doorheen de Mosterdpot met 
Sint-Norbertusschool Duffel



Klimaatwandeling doorheen de Mosterdpot met 
Sint-Norbertusschool Duffel



Zwerfvuil rapen in de Zandbergen met Van de 
Putte Security 



Wandeling doorheen de Mosterdpot met 
European Aluminium





Het is gelukt: we hebben meer dan 1.000 leden !
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Meer dan 60 ha in beheer

Nieuwe gebieden:

Edegemsebeekvallei

Schapenhagen



Promotie van de afdeling

Onze fraaie banners zetten onze gebieden in de kijker



Nog meer promotie van onze natuurgebieden is nodig !Nog meer promotie van onze natuurgebieden is nodig !

Wie helpt ons mee in de
ontwikkeling van een:

- Wandelbrochure
- Fietsbrochure



Het redactieteam zoekt versterking

1. Etiketten plakken is echt niet moeilijk
2. Help mee tijdschriften bussen in je buurt
3. Artikels schrijven voor het tijdschrift 
4. Foto’s/illustraties maken bij de artikels
5. Lay-out van het tijdschrift opmaken
6. ….



Sinds twee jaar hebben we 
een eigen Facebookpagina. 

Heb jij die al “leuk gevonden” ?

Je vindt hem onder de naam: 
natuurpuntoudespoorweg



Je bezoekt toch 
regelmatig onze 

website?
Het adres is:

www.natuurpuntoudespoorweg.be



Wat staat dit jaar nog op onze kalender?

Naast de vele beheerdagen in de verschillende gebieden, zijn er
- Seizoenwandelingen;
- Nieuwe ledendag;
- Inventarissen;
- Het ledenweekend (8 - 10 september): er zijn nog enkele

plaatsen vrij!

Meer info vind je op onze website, waarop je je ook kunt
inschrijven.



Met fierheid stellen we hierna onze gebieden nog
eens voor. Ken je ze allemaal? Aarzel niet de
conservator(s) aan te spreken indien je er meer
over wenst te vernemen!

Onze gebieden



Babbelbeekse beemdenBabbelbeekse beemden

Onze gebieden



Onze gebieden: de Babbelbeekse Beemden



Onze gebieden: de Babbelbeekse Beemden



De Babbelbeekse Beemden: het
hele jaar door een bijzonder fijn
natuurgebied om te bezoeken.
Het is vaak raadzaam om je
laarzen bij de hand (beter: aan
de voet) te hebben 











Onze gebieden:

EdegemsebeekvalleiEdegemsebeekvallei







De Edegemsebeekvallei is voorlopig
nog ‘maagdelijk’ terrein. ,

Maar we hebben grootse plannen. De
start van het grote stadsrandbos ten
zuiden van Antwerpen: inheems droog
bos, vloedbos, streekeigen houtkanten,
waterplassen, retentiezones. ,
En de historische dreef zal in ere
worden hersteld!

Onze gebieden: de Edegemsebeekvallei



Onze gebieden: de Edegemsebeekvallei

De 
plannen 

liggen 
klaar!



Onze gebieden: de Edegemsebeekvallei



GoorbosbeekvalleiGoorbosbeekvallei

Onze gebieden



Onze gebieden: de Goorbosbeekvallei





De Goorbosbeekvallei is een
groene oase op de grens van
Duffel en Sint-Katelijne-Waver,
bevloeid door Goorbosbeek en
Bemortelloop en ondanks de
relatief kleine oppervlakte
doorkruis je heel wat diverse
interessante biotopen.
Het gebied vervult frequent zijn
waterretentierol, sommige delen
zijn dus niet altijd toegankelijk.











Onze gebieden

Langbos / Babbelse plassenLangbos / Babbelse plassen



Onze gebieden: Langbos / Babbelse Plassen



Onze gebieden: Langbos / Babbelse Plassen



In het gebied Langbos/Babbelse
plassen, op de grens van Kontich
Kazerne en Lint, vind je een
retentiebekken en een nieuw
aangeplant bos. Pluspunt is dat
het vlak langs de “fiets-o-strade”
ligt: de groenste manier om dit
natuurgebied te bereiken !











Onze gebieden:

MosterdpotMosterdpot



Onze gebieden: de Mosterdpot





De Mosterdpot is een gebied 
met heel veel variatie: 
je vindt er bos, weide, moeras, 
ven, poelen, rietvelden, een 
retentiebekken… 

Er is dus altijd wel wat leuks 
te beleven én: het is het jaar 
rond bewandelbaar zonder 
laarzen 



Het vennetje



Het koetshuis: de picknickplaats wordt op natte 
zowel als op hete dagen geapprecieerd. 





In de zomer zorgen de Galloways voor het 
beheer 



Het ‘nieuw moeras’ aan de spoorweg Antwerpen-
Brussel: topnatuur in volle ontwikkeling.



Onze gebieden

Oude SpoorwegbermOude Spoorwegberm





4,5 km afwisselende natuurpracht



A

De Oude Spoorwegberm is
echt de ruggengraat van onze
afdeling. Je kunt hier 4,5 km
wandelen over een zeer divers
parcours. Nu eens heb je zicht
op de wijde omgeving, dan
weer zit je helemaal
verborgen. Een afwisselend en
dus heel spannend avontuur !



In 2016 stond de focus van de Oude Spoorweg-
berm op het nieuwe gebied Schapenhagen







Er werd een aanvang gemaakt met de werken 
rond de waterhuishouding



Maar het hoogtepunt was uiteraard de 
bosaanplant op 27 november!





Jullie bestuur

We stellen ons graag nog eens voor: 
mail of bel ons gerust indien je vragen 

of voorstellen hebt! 



Jouw bestuur

Dirk Costrop
Voorzitter
Verantw. uitgever en redactie 
tijdschrift
Promotie
Werkgroep zoogdieren, 
vleermuizen
Voorzitter Minaraad Duffel



Johan Asselberghs
Ondervoorzitter
Verantw.beleid, conserv. 
Edegemse Beekvallei, amfibieën 
(Hyla)
Lid Minaraad, GECORO en GNOP-
commissie Duffel,
Regionaal Landschap Rivierenland

Jouw bestuur



Lutgarde Van Driessche
Secretaris
Conservator Mosterdpot,
Lid Minaraad Duffel

Jouw bestuur



Ludo Bakkovens
Penningmeester
Beleid Duffel, coördinator 
Mosterdpotje, lid Cultuurraad 
Duffel, bestuurder Regionaal 
Landschap Rivierenland.

Jouw bestuur



Wim Annaert
Conservator Oude Spoorwegberm
Conservator Langbos & Babbelse 
Plassen

Jouw bestuur



Tim De Boey
Allrounder

Jouw bestuur



Johan Doms
Conservator Babbelbeekse 
Beemden
Materiaalmeester

Jouw bestuur



Peter Geschier
Conservator Goorbosbeekvallei
Redactie afdelingstijdschrift
Digitale nieuwsflits
Webmaster

Jouw bestuur



Luc Giglot
Conservator Oude Spoorwegberm
Conservator Babbelbeekse 
Beemden
Conservator Langbos & Babbelse 
Plassen
Materiaalmeester
Voorzitter Minaraad Kontich

Jouw bestuur



Dimitri Hoste
Conservator Edegemse Beekvallei

Jouw bestuur



Marleen Van Puyvelde
Conservator Goorbosbeekvallei
Verantw. Educatie
Lid Minaraad Duffel

Jouw bestuur



In deze presentatie werd gebruik gemaakt van foto’s ter beschikking gesteld door:

• Dimitri Hoste

• Dirk Costrop

• Eef Hellemans

• Gerd De Roeck

• Hannes Giglot

• Luc De Naegel

• Luc Giglot

• Ludo Bakkovens

• Marleen Van Puyvelde

• Peter Geschier

• Tim De Boey

• Wim Annaert




