
Je wandelt ongeveer 150 m naar het westen. Bewonder de prach�ge dreef
oude populieren die leiden naar de Oude Spoorwegberm. Je gaat echter
rechts het poortje door en wandelt langs een pril bosje dat in 2016 werd
aangeplant. Even later zie je links een recent aangelegde reten�ezone die
woonwijken in de ruime omgeving zal behoeden voor overstroming na
hevige regenval. Je wandelt verder door
een bosje over een ‘Finse piste’ en komt
dan langs een vers gegraven poel met
indrukwekkende ‘takkenbak’. Je volgt de
weg naar de uitgang. In een later
stadium komt hier vlakbij nog een

vogelkijkhut, maar die zit nog in de ontwerpfase. Eens aan de weg sla je rechtsaf en zo
kom je weer bij je fiets.

Volg de Pauwhoevestraat die overgaat in de Wildemansstraat en neem dan links Groenenhoek. Op het einde ga je rechts
200 m Beekboshoek op en bereik je de Oude Spoorwegberm (4).

Fietstocht langs zes gebieden van onze afdeling
De beschrijving van de fietstocht (+/- 18 km) begint in Duffel en loopt dan in tegenwijzerzin. Het staat jullie uiteraard vrij
om de tocht ergens anders te starten, de volgorde te wijzigen of ze gedeeltelijk te doen.

We starten de tocht in Duffel in de Bremstraat vlakbij de kruising met Senthout.

Het eerste gebied waar we in wandelen
is dat van de Babbelbeekse Beemden.
Het is bij uitstek een
waterreten�egebied. In droge periodes
is het nauwelijks voor te stellen, maar
na hevige regenval is het vlonderpad
niet of nauwelijks meer te zien.
Binnenkort zal de weide ten westen worden heringericht om nog beter het
water te kunnen bergen en geleidelijk af te geven.

Na de wandeling fiets je naar de wijk en sla rechtsaf. Na 1,2 km steek je
het kruispunt schuin rechts over rich�ng Kon�ch (Klokkestraat). Rij de brug over en sla dan linksaf rich�ng fietsostrade,
neem terug links de brug onderdoor en fiets ongeveer 1,5 km over de fietsostrade. Ga linksaf en parkeer na 200 m je
fiets aan het kapelletje (2).

Vlakbij zie je een bijzondere hout-
sculptuur (foto ommezijde). Loop even
verder westwaarts en ga dan rechtsaf.
Je loopt nu door een bos dat einde 2013
werd aangeplant. Vervolg je weg zoals
aangegeven op het plan hiernaast. Bij
elke kruising ga je rechtsaf tot je voorbij
de tweede kapel bent gewandeld, daar

ga je linksaf en loop je na 120 m rechts het avontuurlijke vlonderpad op
dat onze vrijwilligers voor jou hebben aangelegd. Genietend van dit jonge
bos kom je uiteindelijk terug bij je fiets aan.

Je rijdt in westelijke rich�ng het gebied uit en volgt rechts de Boskapelweg. Op de T-kruising neem je links Duffelshoek,
hou links aan op de eerste rotonde. Aan de tweede rotonde neem je rechtdoor de Pauwhoevestraat, na 500 m vind je
een fietsenstalling (3).
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Ga door het hek en wandel door een
smal bosje. Na 300 m wordt het gebied
breder en ga je een dijkje op, rechts zie
je een leuke poel waar meestal wel wat
te zien is. Op het einde van het pad volg
je links de oever van de Goorbosbeek. Je
komt in een bos, na 100 m kun je ervoor
kiezen even rechtsaf het bruggetje over
te gaan: daar wacht een picknickbank je op. Daarna ga je terug het bos in
en je volgt het pad rechts, een andere brug over. Dit bos ligt duidelijk
lager dan de rest: het loopt dan ook regelma�g onder. Je wandelt eerst

langs een lange waterpar�j, een weide en dan opnieuw de Goorbosbeek. Je stapt een bruggetje over en dan rechtsaf
het gebied uit. Net voorbij de serre ga je links en je bent weer bij je fiets.

Via de fietsostrade en langs de Netedijken kan je naar het uitgangspunt (1).

Je start de wandeling zuidwaarts. Na 150 m de trappen af: je bevindt je nu
op de oorspronkelijke hoogte van het spoor. 300 m verder ga je door een
poortje. Rechtsaf volg je het pad met knotwilgen aan de rechterkant. Je
komt nu in het Hessepoelbos. Aan de eerste splitsing ga je links en even
later rechts. Dit pad wandel je helemaal af, een houten bruggetje over en
uiteindelijk linksaf het bos uit. Achter sportvelden heen beland je op
Beekboshoek. Ga even links en dan
rechts de Pastoriestraat in. Die loop je
helemaal uit (voorbij het bordje „Privé”)
en je komt op een smal paadje tussen de

velden. Op de T- kruising rechts, op de volgende links en je komt weer bij je fiets aan.

Weer op de fiets nu: oostwaarts Beekboshoek, linksaf Zwarthoutstraat, rechtdoor
Draakbosweg, Waarloossteenweg oversteken (oppassen!) en even verder linksaf
Franselei, aan kruising links aanhouden. Vervolgens rechts Rooienberg volgen tot aan
de overkant van de spoorweg. Daar terugdraaien om de fietsostrade te nemen (Spoorweglaan). Aan het sta�on rechts,
tekens F1 volgen, de helling op. 400 m na de Netebrug links afrijden, beneden rechts onder de brug door. Je komt nu
aan de ingang van de Mosterdpot (5).

Ga rechtsaf door het wandelsas en volg het
pad door het Kloosterbos. Dit bestaat nog
grotendeels uit Amerikaanse eiken. Op het
einde van het pad ga je rechts en neem je het
pad links naast de rode weg. Na 400 m is
rechts een vogelkijkwand: met wat geluk zie

je heel wat watervogels. Je wandelt de brug over en komt langs het
koetshuis waar je even kunt gaan zi�en. Verder kom je weer in een bosje, je
gaat linksaf, je ziet het Mosterdpotje (ons afdelingshuis). Je vindt er ook een
blotevoetenpad met rustbank. Stap de weg af en sla linksaf, aan je
rechterkant zie je een vennetje. Op het einde van het pad neem je de rode weg rechts en zo kom je weer bij je fiets.
Rij terug de brug onderdoor naar de fietsostrade, ga nu onmiddellijk links de brug over. Op het einde van het zwarte
stuk weg zie je links het toegangshek naar de Goorbosbeekvallei (6).
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We hopen dat je zult genieten van elk onderdeel van deze tocht, fietsend of wandelend. We horen graag jouw reac�e
via mailadres wandelingen@natuurpuntoudespoorweg.be

mailto:wandelingen@natuurpuntoudespoorweg.be

