Deelname gratis voor leden Natuurpunt, € 1 voor niet-leden.

Vrijdag 3 juni 2016
Orchis nocturne Silsombos, Erps-Kwerps (Kortenberg)
Trek je dappere wandelschoenen aan en ontdek in de avondschemer de geheimen en de magie van het
Silsombos! Het loont echt de moeite want zo zie je het Silsombos maar één keer per jaar! Samen met een
natuurgids kan je er de graslanden bewonderen in hun volle glorie. Echte koekoeksbloem, margrieten,
knolsteenbreek, ratelaars en vergeet-me-nietjes kleuren het bonte boeket dat de graslanden tooit. Maar het
zijn vooral de duizenden bosorchissen die er bovenuit steken en met alle aandacht gaan lopen. Zou de natuur
zich nog mooier laten zien dan op deze avond? Moeilijk… Tijdens deze nocturne hoor je misschien nog meer
dan de oorverdovende schoonheid van de orchissen. Reeën, vossen, bos- of een steenuil, ze zijn allemaal
ergens in de buurt en wie weet laten ze hun aanwezigheid horen. Op de achtergrond zal misschien het beeld
van de Zwarte Madam opduiken: tijd voor legendes en verhalen!
Afspraak: 19u00, Sint-Petruskerk, 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 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.
Amfibieënpoel in Zwartebos.
Naast dit unieke complex is Zwarte Bos een tweede complex met een reeks van deze zeldzame soorten.
Foto Archief JR
In het kader van het Life-project Hageland werden er inrichtingswerken uitgevoerd.
Kom je vergewissen van de rijke natuurpracht van Zwarte Bos en van het beheer 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 gegidste wandelingen van 1 uur 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 - zie ook p. 8-9 van dit tijdschrift

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
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
te vinden, nu ingenomen door fruitboomgaarden en wijnbouwakkers.
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 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
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Droge heide op de
zuidhelling van de
Beniksberg.
Foto Kevin Feytons
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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 Diane Appels
Programma:
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 - zie ook p. 22 van dit tijdschrift.

Zondag 12 juni 2016
Trillen op het veen. Wandeling Zegbroek in Tremelo
Als je verliefd bent, heb je soms het gevoel dat je zweeft, maar in het Zegbroek zweef je echt… op het trilveen!
Het trilveen vind je niet overal, deze zeldzame natuurlijke grondbedekking bestaat vooral uit zegge- en
graswortels. De wortels van de grassen omarmen elkaar en zorgen zo voor een drijvend tapijt op water. Het
trilveen laat je buurman de echo van je voetstap voelen! Deze bijzondere ervaring mag je zeker niet missen!
Afspraak: 14u00 aan het Pater Damiaan Museum, Pater Damiaanstraat 37 in Ninde/Tremelo.
Info: Bruno Wallyn, bruno.wallyn@skynet.be, 0478 07 00 44.

Trilveen in het Zegbroek.
Foto Paul Dillen

Zondag 12 juni 2016
Orchideeën kijken in Papenbroek, Bekkevoort
De kwetsbare en onvervangbare blauwgraslanden van de Begijnenbeekvallei komen in juni tot bloei. Zeker het
moment om het natuurgebied in deze periode te bezoeken.
Eeuwenlang was de winning van hooi een zeer belangrijk onderdeel van het landbouwsysteem in onze regio.
Hooi was zowat het belangrijkste voedsel om de veestapel in de wintermaanden te voederen. De winning
van hooi gebeurde vooral in de natte gebieden zoals onze beekvalleien. Gebieden die te nat waren om er aan
akkerbouw te doen én waar door de winterse overstromingen mineralen werden afgezet. Het eeuwenlange
volgehouden regime waarbij plantengroei jaarlijks één of twee keer werd gemaaid, gedroogd en afgevoerd
zonder toevoeging van extra meststoffen resulteerde in een specifieke, soortenrijke plantengemeenschap.
Schrale, bloemrijke graslanden behoren de dag van vandaag dan ook tot de zeldzaamste biotopen in
Vlaanderen! Om de biodiversiteit en soortenrijkdom te behouden, of waar nodig te herstellen, voerde
Natuurpunt het eeuwenoude beheer van maaien, hooien en afvoeren opnieuw in. Intensief werk dus, waaraan
elke zomer opnieuw uren vrijwilligerswerk worden besteed. Met prachtige resultaten als gevolg!
Samengevat kunnen wij stellen dat het een illusie zou zijn te menen dat soortenrijke blauwgraslanden op
bestelling te ‘ontwikkelen’ zijn ... Als er één levensgemeenschap in ons land is waarvan de voorbeelden als
onvervangbaar verdienen te worden betiteld, dan wel het blauwgrasland; zoiets is niet te maken, alleen te
koesteren. Kom ervan genieten!
Afspraak: 14u00, samenkomst Zandstraat, Assent (Bekkevoort).
Info: Roel Baets, 0477 27 14 03 of natuurpuntbekkevoort@skynet
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Gevlekte orchissen in
Papenbroek.
Foto Roel Baets

Zaterdag 18 juni 2016
Erfgoed- en vuurvliegjeswandeling in Rommersom (Hoegaarden)
Op de Kapelberg op de rand van de Getevallei staat de verlaten Vlooienkapel, verloren in een weide. Deze kapel
vormt samen met de kerk van Overlaar een belangrijk relict van de romaanse bebouwing in de regio en wordt
nu beheerd door een lokale vzw waartoe ook Natuurpunt Oost-Brabant behoort. In de aansluitende vallei liggen
de Getebeemden, een door de afdeling Velpe-Mene beheerd erfgoedlandschap met hoge biodiversiteit. We
bezoeken beide in de vooravond, om daarna aan te sluiten bij de vuurvliegjeswandeling.
Een zwoele zomeravond, dat is er nodig om de lichtjes te laten aangaan! Natuurlijke lichtjes afkomstig van
vuurvliegjes die zachtjes zweven door de lucht! Als het donker wordt, gaan we op zoek naar de geelgroene
lichtjes tussen de begroeiing of licht zwevend in de lucht. Laat je verwonderen door dit natuurlijk lichtspel en
geniet!
Afspraak: kapel Rommersom, parkeren op de carpoolparking van Rommersom, Hoegaarden
‐	 18u00: erfgoedwandeling Getebeemden. Op zoek naar sporen in de vallei.
‐	 Vanaf 19u30: doorlopend voorstelling project kapel, bezoek kapel en activiteiten in en rond de kapel.
‐	 20u30: start van de vuurvliegjeswandeling. Op zoek naar de mysterieuze bewoners van Rommersom.
‐	 22u30: drankje aan de vuurkorven op de kapelberg.
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36 - 0476 77 70 37, pieter.abts@natuurpunt.be of
Raf Nilis, 016 78 06 85, raf.nilis@adsl20.be
Zie ook p16-17 van dit tijdschrift.

Sint-Servaaskapel in
Rommersom.
Foto Pieter Abts

Kleine glimworm.
Foto Rollin Verlinde © Vilda

Zondag 19 juni 2016
Mieren op een bedje van tijm, Diest
Misschien een vreemde titel voor een activiteit, maar wel een titel die precies weergeeft waarover deze
activiteit gaat. Tijdens een fietstocht van ca. 20 km tussen Diest en Bekkevoort kom je langs stopplaatsen waar
we je vertellen over de koesterburen wilde tijm en rode bosmier. We starten op de Citadel van Diest, waar
we kennis maken met de rode bosmier. Dan gaat het via kleine wegen richting Bekkevoort waarbij je langs
de laatste groeiplaatsen van grote tijm in onze streek komt. Halverwege is er een stopplaats waar je wat kunt
drinken en even rusten. Kinderen die aan deze fietstocht hebben deelgenomen ontvangen in Bekkevoort een
kleine attentie.
Afspraak: Starten tussen 14u00 en 15u00 uur. Startpunt: Citadel van Diest, aan de groene poort,
Leuvensestraat, Diest.
Info en begeleider: Saskia van den Berg, 0478 96 01 71, berglinden@qsources.be
Organisatie: Natuurpunt Diest en Bekkevoort in het kader van het project Natuur in de buurt van Natuurpunt
Oost-Brabant.

Rode bosmier.
Foto Staf De Roover

Zondag 7 augustus 2016
Vlinderwandelingg in Boortmeerbeek
Dit is het grote vlinderweekend. Niets is dan beter om met buurafdeling Mechels Rivierengebied op stap te
gaan in Pikhakendonk. Wat is er nu mooier dan een ‘vlinder met zijn vleugels van papier’ te zien voorbij vliegen
op zoek naar een liefje of een lekkere bloem. Laat je ogen verwennen door het zacht gefladder van deze mooie
beestjes, probeer ze samen met de gids op naam te brengen. Kom te weten wat vlinders graag eten én ontdek
wat je zelf kan doen om je tuin/balkon aantrekkelijk te maken voor vlinders! Wie weet zien we onze zeldzame
koestersoort, de sleedoornpage rondfladderen, zeker de moeite om te zien!
Afspraak: 14u00, parking kerkhof, Rijmenamsebaan, Boortmeerbeek.
Info: www.natuurpuntboortmeerbeek.be
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Sleedoornpage.
Foto Marc Lehouck
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Zondag 14 augustus 2016
Bos- en heidewandeling in Bolloheide, Tremelo
Maak kennis met het eerste erkende natuurreservaat van Tremelo! De Bolloheide is een vrij authentiek relict
van het oorspronkelijke heidegebied dat zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal. Inmiddels heersen villa’s en
dennen op het grootste deel van het gebied. Alleen dit kleine stukje open heide is bewaard gebleven.
Afspraak: 14u00 aan de kerk van Grootlo, Kapelstraat 69, Heist-op-den-Berg.
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44.
Bolloheide.
Foto Bruno Wallyn

Zaterdag 27 augustus 2016
Grootoorvleermuizendag in Abdij van Park, Heverlee (Leuven)
Vliegende muizen, ze bestaan! Vleermuizen zijn best schattige dieren en helemaal niet om bang voor te zijn. Ze
lusten absoluut geen bloed en vliegen ook niet in de haren! Deze lieve kleine vliegertjes wegen amper evenveel
als een suikerklontje! Kom naar de grootoorvleermuizendag en word verliefd op deze nachtelijke fladderaars! Je
zal na deze dag niets liever wensen dan dat je vleermuizen rond je huis hebt want het zijn best nuttige dieren!
De dag staat speciaal in het teken van één van de koestersoorten van Leuven, de vleermuis met de grootste
Grootoorvleermuis.
oren! Maak kennis met de grootoorvleermuis en zijn bondgenootjes! Laat je neus krullen van verwondering!
Foto Luc Mesmans
Een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant en Leuven, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Vrienden van de
Abdij van Park, Stad Leuven, en de Provincie Vlaams-Brabant.
Afspraak: Abdij van Park, Heverlee
• 14u00: op het hoeveplein, op pad met inspecteur Pippistrellus pippistrellus, een interactieve wandeling voor gezinnen met kinderen.
Einde rond 16u30.
• 19u30: presentatie over vleermuizen in de Norbertuspoort en aansluitend een tocht door het donker met een echte
vleermuizenkenner en een speciale vleermuisdetector. Einde rond 22u30.
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Zondag 28 augustus 2016
Bezoek met de Werkgroep Natuur en Erfgoed het unieke fort 7 in Antwerpen
In 1851 werd er besloten om Antwerpen uit te bouwen tot het nieuwe Nationale Reduit, een terugvalbasis bij
een vijandelijke inval. Hiervoor werden er 8 forten aangelegd. Later volgden er nog talrijke forten verder weg
van de stad. De forten van die eerste fortengordel vormen nu ware oases in de stad. En een van deze forten
heeft als nieuwe bestemming natuurreservaat en vleermuizenverblijf.
Het Fort 7 is een van de grootste en meest imposante ruïnes van Vlaanderen. Het kreeg intussen de
bestemming natuurreservaat en is één van de grootste Europese overwinteringsplaatsen van vleermuizen.
Fort 7.
In het kader van de Nacht van de Vleermuis bezoeken we dit natuurfort en werpen we een blik achter de
Foto Pieter Abts
schermen.
Afspraak: we gaan met de auto en spreken af aan carpoolparking E 40 van Boutersem om 12u45 of om 14u00 aan Fort 7.
Inschrijven: de plaatsen zijn beperkt. Wie mee wil, moet zich melden voor 20 augustus bij pieter.abts@natuurpunt.be
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Vrijdag 26 augustus 2016
Lovenjoel, Bierbeek

Afspraak: 19u45: Welkom aan de Sint-Lambertuskerk, Lovenjoel
Organisatie: Natuurpunt Bierbeek en Regionaal Landschap Dijleland
Info: Frank Claessens, 016 46 25 80, frank.claessens@med.kuleuven.be
Zie p. 19 van dit tijdschrift

Diest

Afspraak:
• tussen 19u00 en 21u00 aan Bezoekerscentrum Webbekomsbroek Omer Vanaudenhovenlaan 48, Diest.
• of van 21u00 tot 22u30 in Fort Leopold, Fort Leopoldlaan, Diest.
Dit is een activiteit i.s.m. Stad Diest, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek en Natuurpunt Oost-Brabant.
Info: Saskia van den Berg, 0478 96 01 71, berglinden@qsources.be
Zie p. 24 van dit tijdschrift.

Zaterdag 27 augustus 2016
Tienen

Organisatie: Natuurpunt Tienen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Eurobats en de
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt
Afspraak: 20u30 (tot 23u00) in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Gids: Bart Mulkens
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be
Zie p. 19 van dit tijdschrift.

Herent

Vleermuissafari in samenwerking met Natuurpunt Kortenberg, NP Mavist en NP Kampenhout.
Afspraak: locatie nog te bepalen.
Deelname: gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1 p.p., de avond zelf te betalen.
Info: ook voor de locatie bij Patrick Luyten, 0495 59 85 33, patrick.luyten@pandora.be
Zie p. 15 van dit tijdschrift.

Leuven

Grootoorvleermuizendag in Abdij van Park, Heverlee (Leuven)
Afspraak: Abdij van Park, Heverlee.
• 14u00 tot 16u00: Kinderactiviteiten en voor volwassenen wandeling erfgoed en vleermuizen.
• 20u00 tot 22u00: PowerPoint-presentatie en wandeling met batdetector.
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be
Zie p. hiernaast.
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