
Sint-Ermelindiswandeling Europese natuur in Bierbeek: 
Weterbeek en Bruulbos Zondag 23 maart 2014 - vanaf 13u30 - Bremtkapel Lovenjoel

Vrij of begeleid wandelen met kinderzoektocht

Uitnodiging



De Bierbeekse koesterburen

Bruulbos maakt deel uit van het Europees Natura 2000-netwerk: een netwerk van de meest natuurrijke gebieden die de biodiversiteit op Europees 
niveau moeten beschermen. Voor deze gebieden moet Vlaanderen extra initiatieven nemen om ze in stand te houden of te versterken. Bruulbos, 
Koebos en de Bierbeekse Valleien behoren samen met Meldertbos, de valleien van Winge en Motte en de vallei van de Demer tot het Europees 
Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’. Voor dit gebied heeft de Europese Commissie een door Natuurpunt ingediend Life-project goedgekeurd. 
Daardoor kunnen gedurende 6 jaar extra middelen worden ingezet voor de aankoop, de uitbouw en het herstel van de natuur.
Natuurpunt heeft hier een krachtig net van natuurreservaten in uitbouw. Vorig jaar werden de Bierbeekse Valleien met o.m. het Rottebos, de 
Bierbeekse vallei ter hoogte van de Beekstraat en het Zwartebos in de kijker gesteld. Dit jaar focussen we op het Bruulbos en de aangrenzende vallei 
van de Weterbeek.

Wanneer en waar? Zondag 23 maart 2014, doorlopend vanaf 13u30, rondpunt Lovenjoelsestraat-Soveneelstraat  
Landschapscircuits met infostands onderweg en kinderzoektocht. Lastig voor buggy’s, stapschoenen  
zijn een must. Nagenieten bij een drankje. 

Geleid bezoek: 13u30 en 14u00
Deelname: gratis (per gezin) voor Natuurpunt-leden, € 1 (per gezin) voor niet-leden
Lid worden: aan de infostand kan men zich lid maken, het welkomstpakket ligt op je te wachten.
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be - V.u.: Esther Buysmans,  Merbeekstraat 12, 3360 Bierbeek

Op 23 maart willen we het grote publiek laten kennismaken met de  
natuur in Weterbeek en Bruulbos en de projecten van Natuurpunt.

Kadert in het Life-project 
Hagelandse valleien.
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Met steun van de  
provincie Vlaams-Brabant


