
Welkom op de digitale lokale 
algemene vergadering van 

Natuurpunt Oude Spoorweg



BestuurBestuur



Bestuursleden

Brahim Sagaama

Dimitri Hoste

Dirk Costrop

Greg Stevens

Vrijwilligerscoördinator, lid Minaraad Duffel

Conservator Edegemse beekvallei, Oude 
Spoorwegberm

Voorzitter, verantw. uitgever en redactie 
afdelingstijdschrift, promotie, zoogdieren en 
vleermuizen, voorzitter Minaraad Duffel.

Conservator Edegemse beekvallei



Bestuursleden

Guy Van Aken

Johan Asselberghs

Johan Doms

Conservator Edegemse beekvallei

Ondervoorzitter, conservator Babbelbeekse 
Beemden, verantw. beleid, amfibieën (Hyla), 
plantenwerkgroep, lid Minaraad, GECORO 
Duffel, Regionaal Landschap Rivierenland

Conservator Babbelbeekse Beemden, 
materiaalmeester



Bestuursleden

Ludo Bakkovens

Luc Giglot

Lutgarde Van Driessche

Penningmeester, beleid Duffel, conservator 
Mosterdpot, coördinator ‘t Mosterdpotje, 
aankoper gronden, lid Cultuurraad Duffel, 
bestuurder Regionaal Landschap 
Rivierenland.

Materiaalmeester, lid Minaraad Kontich

Secretaris, conservator Mosterdpot



Bestuursleden

Marleen Van Puyvelde

Nik Woestenborghs

Peter Geschier

Conservator Goorbosbeekvallei 

Conservator Langbos & Babbelse Plassen

Conservator Goorbosbeekvallei, redactie 
afdelingstijdschrift, digitale nieuwsflits, 
webmaster, lid Minaraad Duffel



Bestuursleden

Peter Peeters

Rebecca Pers 
& Els Lauwers

Stefaan Vercauteren

Wim Annaert

Conservator Babbelbeekse Beemden

Verantwoordelijken educatie

Materiaalmeester

Conservator Oude Spoorwegberm en 
Langbos & Babbelse Plassen



Oproep

Heb je zin om je actief in te zetten voor de 
natuur in je omgeving? 
Stel dan je kandidatuur als bestuurslid!



Stemgerechtigden op 
Algemene vergadering Natuurpunt
Stemgerechtigden op 
Algemene vergadering Natuurpunt



Afgevaardigden Algemene vergadering
Beheer: 
Lutgarde Van Driessche

Beleid: 
Johan Asselberghs

CVN / Educatie: 
Marleen Van Puyvelde

Studie: 
Peter Geschier

Algemeen:

Ludo Bakkovens

Peter Peeters



Kandidaten gezocht!Kandidaten gezocht!

• (Hulp-)conservator Oude Spoorwegberm
• Bijzondere veldwachter
• Busser tijdschriften voor Duffel-Oost wijk Perwijsveld



Terugblik op 2020Terugblik op 2020



Ons ledenaantal



1155 leden in 2019,1155 leden in 2019,

bereikt in 2020 !bereikt in 2020 !



Evolutie leden Oude Spoorweg



Wij hopen dat de nieuwe leden 
zich ook actief zullen inzetten 
voor de natuur in hun buurt

Wij hopen dat de nieuwe leden 
zich ook actief zullen inzetten 
voor de natuur in hun buurt



Ondanks de problematiek rond 
het Coronavirus konden we toch 
blijven rekenen op onze 
vrijwilligers!

Ondanks de problematiek rond 
het Coronavirus konden we toch 
blijven rekenen op onze 
vrijwilligers!



Vrijwilligerswerk: de bussersVrijwilligerswerk: de bussers

24 vrijwilligers bussen ruim 95 
% van de tijdschriften en 
besparen zo jaarlijks meer dan 
€ 1.700 aan portkosten.

Opm.: de procentuele daling voor het 
laatste nummer is te wijten aan de 
grote aangroei van leden.
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In coronatijden was het 
beheren van de gebieden een 
uitdaging, maar het lukte 
aardig in bubbels van vier. 

In coronatijden was het 
beheren van de gebieden een 
uitdaging, maar het lukte 
aardig in bubbels van vier. 



Babbelbeekse beemden: heel veel dagen in 
kleine groepjes
Babbelbeekse beemden: heel veel dagen in 
kleine groepjes
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Zelfs een (kleine) bosaanplant lukte 
wonderwel
Zelfs een (kleine) bosaanplant lukte 
wonderwel
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SchapenhagenSchapenhagen
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Langbos & 
Babbelse plassen
Langbos & 
Babbelse plassen



Langbos & 
Babbelse plassen
Langbos & 
Babbelse plassen



EdegemsebeekvalleiEdegemsebeekvallei
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Oude SpoorwegbermOude Spoorwegberm
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GoorbosbeekvalleiGoorbosbeekvallei
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En we kregen er bovendien nog een heel 
enthousiast team bij: dat van Wonne!
En we kregen er bovendien nog een heel 
enthousiast team bij: dat van Wonne!

HulstmansbosHulstmansbos



EdegemsebeekvalleiEdegemsebeekvallei



SchapenhagenSchapenhagen



SchapenhagenSchapenhagen



Behalve de beheerdagen moesten zowat alle 
geplande activiteiten worden afgelast:

- Sterrenkijkavond
- Run for Nature
- Voorjaarswandeling
- Lentewandeling
- Expeditie Natuurpunt
- Ledenweekend

Behalve de beheerdagen moesten zowat alle 
geplande activiteiten worden afgelast:

- Sterrenkijkavond
- Run for Nature
- Voorjaarswandeling
- Lentewandeling
- Expeditie Natuurpunt
- Ledenweekend



Toch nog twee seizoenswandelingen
dankzij tijdelijke versoepelingen

Toch nog twee seizoenswandelingen
dankzij tijdelijke versoepelingen

Zomerwandeling op bekken 1 van water-linkZomerwandeling op bekken 1 van water-link



Herfstwandeling in het UilenbosHerfstwandeling in het Uilenbos

Toch nog twee seizoenswandelingen
dankzij tijdelijke versoepelingen

Toch nog twee seizoenswandelingen
dankzij tijdelijke versoepelingen



Wat gebeurde er verder nog 
in onze gebieden?

Wat gebeurde er verder nog 
in onze gebieden?



Vanaf 8 mei stond reus Contios in de Babbelse 
plassen ons allen aan te moedigen om vooral vol te 

houden

Vanaf 8 mei stond reus Contios in de Babbelse 
plassen ons allen aan te moedigen om vooral vol te 

houden





Babbelbeekse beemdenBabbelbeekse beemden



Arrest R.U.P. Open 
ruimte Duffel West: 
Raad van State 
verwerpt definitief 
de klacht.

Babbelbeekse beemdenBabbelbeekse beemden



Oude SpoorwegbermOude Spoorwegberm

De verkoop van “de villa” 
is bijna rond
Daarna kunnen we 
beginnen met de 
inrichting van 
“Schapenhagen 2.0”

De verkoop van “de villa” 
is bijna rond
Daarna kunnen we 
beginnen met de 
inrichting van 
“Schapenhagen 2.0”



Oude SpoorwegbermOude Spoorwegberm

Regularisatie stuk 
spoorwegberm aan 
Lage Vosberg

Regularisatie stuk 
spoorwegberm aan 
Lage Vosberg
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EdegemsebeekvalleiEdegemsebeekvallei

- Heeft het aangeplante bos de droogte overleefd?
- Vervuild water stroomt in het gebied
- Heeft het aangeplante bos de droogte overleefd?
- Vervuild water stroomt in het gebied



EdegemsebeekvalleiEdegemsebeekvallei



Extra waterretentie langs de GoorbosbeekExtra waterretentie langs de Goorbosbeek

GoorbosbeekvalleiGoorbosbeekvallei
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Aankoop perceel langs de Varestraat
Aanplant voorzien dit najaar
Aankoop perceel langs de Varestraat
Aanplant voorzien dit najaar

GoorbosbeekvalleiGoorbosbeekvallei



“Herstel van het Springbos 
in de Goorbosbeekvallei” 
geselecteerd als lokaal 
hefboomproject “Natte 
natuur”!
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Mosterpotje: verwijderen van asbesthoudend dakMosterpotje: verwijderen van asbesthoudend dak

MosterdpotMosterdpot
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Mosterdpot: plaatsen van fietsrekkenMosterdpot: plaatsen van fietsrekken

MosterdpotMosterdpot
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MosterdpotMosterdpot



PaddentrekPaddentrek
De paddentrek begon heel vroeg door de extreemzachte temperaturen eind 
januari en in februari. Topavond was 16 februari met 267 dieren. 

Nooit eerder werden zo vroeg al zoveel 
amfibieën gevonden. Met de laatste 
gevonden dieren in heentrek op 19 
maart was het seizoen ook iets te 
vroeg gedaan.
Met 85 verkeersslachtoffers zitten we 
aan slechts 5,5%, een mooi resultaat 
dat bewijst dat we efficiënt geraapt 
hebben en een indicator dat er 
voldoende mensen aanwezig waren 
tijdens de drukke avonden.



PaddentrekPaddentrek
Opmerkelijke statistiek: de voorbije 30 jaar is de 'startdag' van de paddentrek  
gemiddeld één dag om de twee jaar vervroegd. Als startdag nemen we de

dag waarop 5% werd gehaald 
van alle amfibieën die dat jaar 
tijdens de heentrek werden 
overgezet. En die dag schuift 
systematisch naar voor in het 
seizoen. In 2020 viel de start al 
op 5 februari en werd op veel 
plaatsen 16 februari de op één 
na beste dag van het voorjaar. 



PaddentrekPaddentrek

Van dertig jaar 
gesproken: dat is 
dit jaar precies het 
aantal jaar dat onze 
afdeling in Duffel 
padden overzet.
Proficiat aan Johan 
en zijn Hylateam!
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PaddentrekPaddentrek

Van dertig jaar 
gesproken: dat is 
dit jaar precies het 
aantal jaar dat onze 
afdeling in Duffel 
padden overzet.
Proficiat aan Johan 
en zijn Hylateam!



Nieuwe kledij NatuurpuntNieuwe kledij Natuurpunt
Duurzaam geproduceerd volgens het Fair Wear label (goede 
werkomstandigheden) én GOTS-label (milieuvriendelijke productie)



En in 2021 ?



Wat brengt ons de toekomst?
Kontich

Inrichten Schapenhagen ‘2.0’
zitbank, wandelpad

Duffel
Uitbouw vallei Babbelsebeek

Knip Senthout, dwarsing Bremstraat
Meandering
Aanleg brugjes en wandelwegen
Aaneensluiting van de delen

Mosterdpot
Omvorming weiland nabij spoorweg naar schapenweide

Goorbosbeekvallei
Beplanten perceel Varestraat (najaar)
Opstart project Springbos

Mosterdpotje
Luiken herstellen, schouwen 
opnieuw bepleisteren, noodladders



Run for NatureRun for Nature
Op 17 en 18 april gaat er een coronaveilige 
Run for Nature door in Duffel. 
Inschrijving verplicht.

Op 17 en 18 april gaat er een coronaveilige 
Run for Nature door in Duffel. 
Inschrijving verplicht.



Nog meer activiteitenNog meer activiteiten

Voor zover de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen dat zullen 
toestaan, hebben we nog volgende leuke activiteiten op ons programma:

Februari Sneeuwklokjeswandeling
Maart Op zoek naar nachtleven in de Babbelbeekse beemden
Maart Cursus watervogels (volzet)
April Lentewandeling in de Brede Zeyp
April Erfgoeddag in de Mosterdpot
Mei Meiklokjeswandeling in de Mosterdpot
Juli Zomerwandeling (locatie nog te bepalen)
September Ledenweekend in de Franse Ardennen
Oktober Open ruimte in de kijker in de Boshoek 

Voor zover de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen dat zullen 
toestaan, hebben we nog volgende leuke activiteiten op ons programma:

Februari Sneeuwklokjeswandeling
Maart Op zoek naar nachtleven in de Babbelbeekse beemden
Maart Cursus watervogels (volzet)
April Lentewandeling in de Brede Zeyp
April Erfgoeddag in de Mosterdpot
Mei Meiklokjeswandeling in de Mosterdpot
Juli Zomerwandeling (locatie nog te bepalen)
September Ledenweekend in de Franse Ardennen
Oktober Open ruimte in de kijker in de Boshoek 



In 2021 bestaat Natuurpunt 20 jaar!

Van zodra corona het toelaat, zullen hiervoor zeker 
mooie feestelijkheden voor worden georganiseerd!
We houden jullie uiteraard op de hoogte



Steun onze ploegen van Expeditie Natuurpunt!
Deze ploegen zetten zich helemaal in ten voordele van 
onze gebieden:

De Stone Chats Babbelbeekse beemden

De Hurricanoes Mosterdpot

Team 3, Oude Spoor=weg Schapenhagen

Steunen via website https://expeditie.natuurpunt.be/

of via onze website https://natuurpuntoudespoorweg.be/



Telde je vandaag al? Het kan nog morgen!



Geniet -met mate- van onze geweldige bio-biertjes!

En in primeur: vanaf vandaag is ook de 
alcoholvrije Gageleer beschikbaar!

En in primeur: vanaf vandaag is ook de 
alcoholvrije Gageleer beschikbaar!

Ideaal om je Tournée minérale in 
februari te overleven!

Ideaal om je Tournée minérale in 
februari te overleven!



Als afsluiter nodigen we jullie uit op:

- een vlucht over de Edegemsebeekvallei:
https://youtu.be/i0T5ThzvLis

- een vlucht over de Mosterdpot:
https://youtu.be/owm0Ic2Bc1s 

en een virtuele wandeling in 
natuurgebied de Mosterdpot

http://www.vrtherapie.be/lentetourI.html
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