Zondag 10 april 2016
Tiense natuur.fietstocht

Dagtocht met de fiets langs de natuurgebieden van Tienen met als afsluiter Natuur.Café in De Gors.
Picknick voor ‘s middags zelf te voorzien.
Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken. 10u00, einde voorzien om 17u00
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be

Het brede Keteldal in de
Rozendaalbeekvallei.
Foto Luc Nagels

Zondag 17 april 2016
Walk for Nature in Lubbeek

Voor deze topactiviteit, zie p. 4-9 van dit tijdschrift
Voormiddag
• 7u00, 7u30 en 8u00: Vroege vogelwandelingen
• 9u00 tot 13u00: Ontbijt/brunch mits inschrijving voor 14 april door storting van € 10 per
persoon op rekeningnummer IBAN BE82 0010 7622 1868 van Natuurpunt Oost-Brabant
• 10u30: Symposium ‘Adellijke natuur in je buurt’ met nadruk op Europese natuur in Lubbeek,
Natuur in de buurt en koesterburen, erfgoed en focus op ‘De Spicht 20 jaar jong’
• Uitreiking peterschap van natuurgebied De Spicht aan singer-songwriter Paul Michiels
Bloeiende kattestaart in
• Receptie
Goorbroek.
Namiddag
Foto Benny L’Homme
• 13u00: Optreden van Paul Michiels
• Vanaf 13u00 uur doorlopend:
° start gezinswandelingen op aangeduide wandelcircuits met landschapsposten. Starten kan tot 16u00. Landschapsposten met
aandacht voor erfgoed en natuur. Er is een kort (4,3 km) en een langer circuit (circa 8 km). Parcours niet geschikt voor buggy’s met
kleine wielen
° Zoekcircuit voor kinderen op het korte circuit.
° Huifkartochten - Tentoonstelling schilderijtjes koesterbuur huiszwaluw door kinderen Lubbeekse scholen - ‘Bibboekenquiz’ voor
kinderen over natuur door Bibliotheek Lubbeek - Grime - Diverse Infostands - Praatcafé
° Muzikale omkadering door Concertband Linden om 15u, 16u en 17u

Afspraak: Kasteeldomein t’ Serclaes, Binkomstraat 16 te 3210 Lubbeek. Omwille van werken Aquafin dorp Lubbeek omleiding via Binkom.
Deelname: bijdrage voor het Reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in het Hageland:
• Leden Natuurpunt: € 2 per persoon of € 4 per gezin
• Niet-leden: € 5 per persoon of € 10 per gezin.
• Gratis voor wie ter plaatse lid wordt.

Zondag 24 april 2016
Paddepoel/Velpevallei in Bunsbeek (Glabbeek)

Voor beschrijving en meer uitleg: zie p. 13 van dit tijdschrift.
Afspraak: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, Bunsbeek
• 7u00: start Vroege vogelwandeling afstand ± 6 km voor de vogelliefhebbers
• 7u00: Dauwwandeling afstand ± 10 km voor de doorstappers in een ontwakende natuur!
• 8u00 tot 12u00: Hagelands ontbijtbuffet
Info en inschrijven: ontbijt (verplicht) en mogelijk tot zaterdag 23 april 14u00, via Mark Vanherberghen,
0494 15 97 37 of mark.vanherberghen@gmail.com
Prijs ontbijt: € 10 voor volwassenen, € 6 voor kinderen tot 12 jaar
Tip: Laarzen aanbevolen voor de vroege vogelwandeling, laarzen of stevige schoenen voor de dauwwandeling

Hagelands ontbijt 2015.
Foto Luc Nagels

Zondag 24 april 2016
De Getedraak in de schijnwerpers, Zoutleeuw en Linter

Zie ook p. 14 van dit tijdschrift.
Afspraak: 14u00 tot 17u00
• Fietstocht: vertrek aan Het Vinne, Zoutleeuw
• Wandeltocht: vertrek aan Stationsplein, Drieslinter
Beide groepen ontmoeten elkaar aan de kamsalamanderhut te Drieslinter voor een
hapje en een drankje én een echte ontmoeting met de Getedraak
Info: Nicole Smeyers, n.smeyers1@gmail.com

Kamsalamander infobord.
Foto NP-archief
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Zondag 24 april 2016
Proeven van de lente Wissenbeemd & Hermansheuvel wandeling, Bekkevoort

De wandeling loopt via de Wissenbeemd en holle wegen naar de Hermans-heuvel.
Prachtige panoramische uitzichten en lente ontdekkingen. Het is immers de tijd van
de voorjaarsbloeiers. Dicht bos wisselt af met een schitterende beekvallei.
In de lente hult de omgeving zich immers in haar mooiste kleedje. Tapijten van bosanemoon, klaverzuring,
adderwortel, kleine maagdenpalm,… bedekken de bosbodem. Veel van onze trekvogels zijn terug uit hun
overwinteringsgebieden en dat belooft voor een gratis concert. Ook onze holle wegen komen terug tot leven
en herbergen op sommige plaatsen nog een mooi lentepallet.
Afspraak: 14u00, O.L.Vrouwkerk Assent
Info: 013 32 79 49, natuurpuntbekkevoort@skynet.be

Wissenbeemd &
Hermansheuvel.
Foto Roel Baets

Zondag 1 mei 2016
Bijen- en bloesemdag in Kortenaken i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Kan je tuinieren op een paar m²? Vliegen jouw kinderen als een echte bij? Wat zijn de geheimen van het
Begijnenbos? Wat kunnen bijen doen voor fruittelers? Verzin jij het beste streekrecept met honing?
Boeiende vragen, boeiende antwoorden! Kom het te weten tijdens de wervelende Bijen- en bloesemdag.
Zie ook p 15 van dit tijdschrift
Afspraak: van 11u00 tot 17u00, sporthal de Vruen, Grote Vreunte 57, Kortenaken
Algemene info: femke.herbots@rlzh.be, 016 81 52 77
Info: n.smeyers1@gmail.com

Foto RLZH

Zondag 1 mei 2016
Landschapswandeling Hagelands Bos (Tienbunderbos, Mostingbos, Keerskotbos),
Rillaar (Aarschot)

Het Hagelands Bos is één van de zgn. bosrelicten van het oude Kolenwoud, dat vanaf de 19e eeuw op
grote schaal ontgonnen werd. Het Kolenwoud lag uitgestrekt over een groot deel van Vlaanderen. Het
Meerdaalwoud, Heverleebos en het Zoniënwoud zijn de meest gekende overblijfselen van het Kolenwoud.
Op dit moment zijn er drie bosgebieden die samen het Hagelands Bos vormen, en die op de oude kaarten
van Ferraris (1770-1778) al met toponiemen vermeld stonden. Zo vinden we het Tein Bounder Bergh Bosch
(Tienbunderbos), het Prinsen Bosch (Mostingsbos) en het Keyskort Bosch (Keerskotbos) op die oude kaarten
Tienbunderbos, IJsbeek.
terug.
Foto NP-archief
Tijdens deze wandeling doorkruisen we de noordzijde van het Tienbunderbos en gaan we verder op verkenning
door het landschap tussen de E314, Rillaar en Haterbeek. Onderweg wordt er aandacht geschonken aan de
verschillende landschappen die we waarnemen als we door de open gebieden tussen de bossen wandelen.
Langs oude hoeves treffen we nog oude knotbomen aan, zijgevels die in ijzerzandsteen (uit het ‘schollekot’?)
gemetst zijn,… Ook de impact van de E314 op het oude landschap komt ter sprake.
Hebben we jouw interesse gewekt? Dan verwachten we je op 1 mei op de parking van het Domein Tienbunders.
Ook kinderen zijn welkom.
Tips: Stevig wandelschoeisel is aangeraden, niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen!
Afspraak: 14u00, Fruitteeltcentrum van KU Leuven, Steenberg 36, Rillaar
Info: Ewald Van Dyck, 0486 80 98 98 of beheerteam.hb.10bb@gmail.com

Zondag 1 mei 2016
Op tocht als een schapenherder, Herent

Voor een uitvoerige beschrijving, zie p. 23 van dit tijdschrift
Afspraak:
• 10u30: Start aan kruispunt Ellestraat en Groenstraat. Opgelet! Met de wagen enkel bereikbaar via
de Ellestraat!
• 12u00: Stop aan kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
• 12u00-13u30: ‘Meat and great’ aan het kruispunt van de Vilvoordsebaan en Duigemstraat
Kom persoonlijk kennis maken met de schapen en lammetjes en zet je tanden in een lekker
broodje met schapenworst (€ 5 en te reserveren op: brechtlaukens@yahoo.com). Drank is inbegrepen.
• 13u30: Start aan kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
• 14u30: Aankomst Mollekesveld (Mollekensstraat)
Info en broodjes reserveren: Brecht Laukens, brechtlaukens@yahoo.com, 0486 07 50 96
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De schapen op stap.
Foto Brecht Laukens

Zaterdag 7 mei 2016
Orchideeënkijken in natuurgebied Het Aardgat, Tienen

Duo-activiteit met de orchideeënwandeling in de Snoekengracht op zondag 8 mei 2016
Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960
tot 1970 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de
Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden
en door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied
aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel
(uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals
paddenrus, addertong enz.
Afspraak: 19u00 tot 22u00, voorkant NMBS-station, Zijdelingsstraat, Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Aardgat. Foto Archief JR

Zondag 8 mei 2016
Viering 40 jaar beheer natuurreservaat Snoekengracht in Boutersem

Voor uitvoerige beschrijving en situering van de activiteit, zie p. 10-12 van dit tijdschrift
Voormiddag
• 10u00: vertrek aan de zuidelijke parking van het NMBS-station Vertrijk voor een gegidste wandeling
(750m) naar het mini-symposium in het parochiecentrum van Vertrijk.
• 10u35: minisymposium in Parochiecentrum Vertrijk, achter de kerk (opgelet: niet parkeren!). Daarna
wandeling (800 m) via de centrale hooilanden van de Snoekengracht naar de receptie.
• Wie met de auto komt, parkeert aan het station, niet aan de kerk omwille van eerste communieviering die
dag!
Namiddag
• Vanaf 13u30: ‘klassieke’ orchideeënwandelingen elke 30 à 45 minuten tot 15 uur met een begeleide
rondgang door het natuurgebied.
• Laarzen aanbevolen!
Afspraak: start van alle wandelingen, ook de wandeling naar het symposium in de voormiddag, aan de
zuidelijke parking van het NMBS-station, Stationstraat, Vertrijk.
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be

Ponys in de Snoekengracht.
Foto Archief JR

Zondag 15 mei 2016
Kamsalamander Antitankgracht, Haacht

Geesten en spoken bestaan niet. (Water)draakjes wel! Op zoek naar de kamsalamander!
Het natuurgebied Antitankgracht werd en wordt verder helemaal op maat van de kamsalamander ingericht.
Het inrichtingswerk en het beheer van de laatste jaren heeft als resultaat dat het natuurreservaat uitblinkt in
biodiversiteit! Allerlei amfibieën, waaronder de Europees beschermde kamsalamander, hebben het er goed
naar hun zin. Maar ook de waterjuffers en de flitsende ijsvogel voelen zich daar helemaal thuis! De bloemrijke
hooilandjes én de historische context met relicten uit WO II maken van deze wandeling zeker de moeite waard!
De wandeling is geschikt voor kinderen. Bij regen zijn laarzen aangeraden.
Gidsen: Richard Soille en Steven Janssens
Afspraak: 14u00, Dijlebrug op Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: Richard Soille, Richard@Soille.be

Antitankgracht.
Foto NP-archief

Maandag 16 mei 2016
De Dijle Levend door Leuven i.s.m. Leuvens Historisch Genootschap

Dit is een verderzetting van de traditie van samenwerking met het Leuvens Historisch Genootschap waarbij
Natuurpunt Leuven verder de verschillende lopen van de Dijle, zowel op historisch als op natuurlijk vlak verkent.
Deze keer onderzoeken we het stuk Dijle tussen Sint-Geertrui abdij en de noordelijke stadsrand. Een stuk dat op
dit moment voorwerp is van veranderingen (die spijtig genoeg niet altijd positief zijn) zoals het openleggen van
verschillende armen.
Afspraak: 14u00, brug over De Dijle aan de Karel Van Lotharingenstraat
(achterkant Sint-Geertrui abdij), Leuven
De Dijle in Leuven.
Info: Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be
Foto NP-archief
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Zondag 22 mei 2016
Steenuilen: Steenuiltjeswandeling in Neerijse
Kom kennis maken met de steenuil en zijn leefgebied.
We maken een wandeling van zo’n 5 km doorheen het leefgebied van de steenuil. Luc Vanden Wyngaert van
de Steenuilenwerkgroep Dijleland is onze gids. Onderweg kunnen er hopelijk enkele jongen uit een nestkast
geringd worden.
Inschrijven: vooraf inschrijven bij Regionaal Landschap Dijleland vzw is noodzakelijk! Dit doe je door een mail
te sturen naar info@rld.be of te bellen naar 016 40 85 58. Vermeld met hoeveel personen je komt.
Steenuil. Foto Luc Nagels
Plaats: na je inschrijving krijg je een mail met de plaats van afspraak. Het maximum aantal deelnemers is
beperkt om zo de steenuiljongen zo min mogelijk te verstoren.
Afspraak: start om 14u00, einde rond 17u00
Aantal deelnemers: maximum 30 deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap!
Tip: voorzie stevige schoenen, want sommige veldwegen kunnen er modderig bij liggen
Organisatie: Natuurpunt Druivenstreek i.s.m. het Regionaal Landschap Dijleland vzw en de Steenuilenwerkgroep Dijleland

Vrijdag 3 juni 2016
Orchis nocturne Silsombos, Erps-Kwerps (Kortenberg)
Ontdek in de avondschemer de geheimen van het Silsombos. Samen met een natuurgids kan je er de
Silsomgraslanden bewonderen in hun volle glorie. Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek,
vergeet-me-nietje en ratelaar kleuren het bonte boeket dat de graslanden tooit. Maar het zijn vooral de
duizenden bosorchissen die er bovenuit steken en de show stelen. Kan het nog mooier? Tijdens de Nocturnewandeling hoor je misschien wel een kreet van ree, vos, bos- of steenuil. Op de achtergrond duikt het
beeld van de Zwarte Madam op: tijd voor legenden en verhalen. Weidebeekjuffers langs de oevers van de
Molenbeek vergezellen er de Zwarte Madam. Struinend door de graslanden zal je ook kennis maken met de
sprinkhaanzanger en zijn onmiskenbare zang.
Afspraak: 19u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Gevlekte orchisen.
Foto Ewoud L’Amiral

Zondag 5 juni 2016
Natuurontwikkeling in Zwarte Bos te Bierbeek
Zwarte Bos ligt aan het begin van de Bierbeekse vallei en wordt gevormd door een oude gemeentelijke
graslanden. Het is wel een zeer bijzonder natuurgebied met zeer bijzondere milieuomstandigheden. De
oude graslanden zijn gekenmerkt door overgangen van eerder zuurdere delen met zeer voedselarme naar
zeer soortenrijke graslanden (blauwgraslanden). Er zijn dan weer grote oppervlakten met uittredend kalkrijk
kwelwater waardoor ook veel kalkminnende en zeldzame soorten voorkomen. Iedereen in Vlaanderen kent
de kalkmoerassen van het natuurreservaat Torfbroek in Berg-Kampenhout en het Silsombos in Kortenberg.
Naast dit unieke complex is Zwarte Bos een tweede complex met een reeks van deze zeldzame soorten. In het
kader vann het Life project Hageland werden er inrichtingswerken uitgevoerd.
Kom je vergewissen van de rijke natuurpracht van Zwarte Bos en van het beheer en de Life-werken gericht op
het behoud en de versterking van de biodiversiteit.
Afspraak: Zwartehoekstraat te Bierbeek ter hoogte van Lucas Antiek.
Doorlopend vanaf 14u00:
• Om het half uur vertrek wandelingen van 1 uur
• De gegidste toelichtende wandelingen vertrekken om 14u00 - 14u30 - 15u00 - 15u30 - 16u00
• Er is ook een langer circuit vrij wandelen uitgezet dat op eigen kracht kan gedaan worden.
Deelname: gratis voor leden Natuurpunt en kinderen. Voor niet-leden: € 5 inclusief een drankbonnetje.
Info NP Bierbeek: esther.buysmans@telenet.be
Info NPOB: npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19, www.natuurpuntoostbrabant.be

Amfibieënpoel in Zwartebos.
Foto Archief JR

Vrijdag 3 juni om 21u en zaterdag 4 juni vanaf 6u
Op zoek naar nachtvlinders in natuurgebied Zwarte Bos
Met behulp van een speciale lichtval worden nachtvlinders de nacht voordien gelokt. Zowel ’s avonds als ’s morgens
worden ze bekeken, op naam gebracht en daarna uiteraard terug vrijgelaten.
Afspraak: Zwartehoekstraat te Bierbeek ter hoogte van Lucas Antiek.
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50
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Zondag 5 juni 2016
Wandel mee op de Beninksberg in Nieuwrode
De wandeling gaat door in en rond het natuurreservaat De Beninksberg, gelegen tussen Wezemaal (Rotselaar)
en Nieuwrode/Kortrijk-Dutsel.
De Beninksberg is een typisch voorbeeld van een Diestiaanheuvel, die ruim 50 meter boven de omgeving
uitsteekt en zo een breed panorama biedt over de aangrenzende Wingevallei. We danken het huidige bestaan
van deze heuvel vooral aan de voor het Hageland zo typische ijzerzandsteenbanken in de ondergrond. Deze zijn
op de Beninksberg goed zichtbaar. De specifieke zuidwest-noordoost oriëntatie van de heuvel geeft een boeiend
Droge heide op de
verschil tussen de noordelijke en zuidelijke helling qua vegetatie en biodiversiteit. Loofbos wordt afgewisseld
met heidepercelen en open ruigtes. Vooral op de zuidflank zijn landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zuidhelling van de
Beniksberg. Foto Kevin
te vinden, zoals fruitboomgaarden en wijnbouwakkers.
Feytons
Om het natuurreservaat te bereiken wandelen we eerst door de Sint-Jobsweg, een diepe holle weg die tegen
de helling omhoog kronkelt naar de top van de heuvel. Onderweg kan je genieten van prachtige vergezichten.
Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij de geologische en economische geschiedenis van het natuurgebied
én het huidige beheer met behulp van fjordenpaarden en Galloway-runderen.
Nog meer redenen nodig om met ons mee te wandelen en samen te genieten van dit unieke stukje Hagelandse natuur? Kom dan op mee
voor een wandeling van ongeveer twee uur naar de Beninksberg.
Afspraak: 14u00 parking op de hoek Blauwmolenstraat – Vlasselaar, Wezemaal.
Info: Gert Van der Meiren, 016 56 32 64 of gert.vdm@telenet.be

Zondag 5 juni 2016
Bruine vuurvlinderfeest in Tremelo-Baal
De bruine vuurvlinder, die tot voor enkele jaren als uitgestorven stond genoteerd, werd waargenomen op
de Balenberg en is dan ook een van de koestersoorten van Tremelo. Basisschool De Cocon is meter van
dit koesterproject. Zij heeft al een wandeling van 8,4 km op haar naam staan in natuurgebied Papendel in
Begijnendijk. Deze kleine vlinder speelt nu de hoofdrol tijdens dit gezinsfeest. Natuurpunt Tremelo, gesteund
door Natuurpunt Begijnendijk, Natuurpunt  Heist-op-den-Berg, de gemeente Tremelo, het Regionaal Landschap
Noord-Hageland en Rivierenland en de Provincie Vlaams-Brabant, presenteert die namiddag een waaier aan
Bruine vuurvlinder.
activiteiten voor kleine en grote natuur- en vlinderliefhebbers in het Natuurpunt-gebied aan de Balenberg.
Foto Luc Hoogenstein Programma:
Buitenbeeld
Inhuldiging van de nieuwe poel en opening van het BVV-feest door Sonia Pelgrims, begeleide bruine
vuurvlinderwandelingen, fietslus, familiezoektocht, kinderanimatie in het teken van vlinders, verkoop van BVVschilderijtjes gemaakt door lagere schoolkinderen van groot-Tremelo t.v.v. het BVV-project, infostand, drankenen hapjesstand,…
Reserveer deze datum dus met stip in uw agenda.
Wie wenst te komen helpen die dag, met de opbouw- en de afbraak of om een standje te bemannen, mag
contact opnemen met Gritta Maes.
Afspraak: 13u30 tot 18u00, Balenbergstraatje in Baal
Info: Gritta Maes, 0485 37 08 52, tom.gritta@skynet.be
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