Deelname gratis voor leden Natuurpunt, € 1 voor niet-leden, tenzij anders vermeld.

Zondag 11 september 2016
Zegbroek te Tremelo: inspirerende wandeling
Je voeten zetten op een natuurlijk waterbed, je kan het niet iedere dag beleven! Het Zegbroek heeft een paar
oude turfputten in zijn bezit. Die oude turfputten zijn het begin geweest van een mooi natuurlijk verschijnsel:
trilveen. In het gebied broeden ook nog tal van vogelsoorten en wat lager – in het zuivere water – kan je
stekelbaarsjes zien zwemmen en salamanders zien zonnen. Dit gebiedje is een waar speelparadijs voor de
ijsvogel, die af en toe voorbij komt flitsen.
Er is zoveel te zien en zoveel te zeggen over het Zegbroek. Je krijgt uitleg over de fauna en flora die er huizen
maar ook over hoe het beheer wordt aangepakt om van dit gebied een mooi biodivers verhaal te maken! Laat
je op deze wandeling inspireren om nog meer naar buiten te komen, om ten volle te genieten van de natuur!
Afspraak: 14u00, Pater Damiaanstraat 37, Tremelo
Gids: Danny Schoovaerts
Tip: laarzen aangeraden
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44, bruno.wallyn@skynet.be

Het Zegbroek.
Foto Staf De Roover

Zondag 18 september 2016
Wandeling Koeheide, Leuven
We maken kennis met de fauna en flora van de Koeheide, de levendbarende hagedissen,
de hazelwormen, het landschap, de schapen en het beheer van het reservaat.
Afspraak: 10u00, Bertemse Heideweg, zijstraat Oude Baan, Bertem
Info: Eddy Macquoy, 0485 41 21 99, eddymac@telenet.be of www.natuurpuntleuven.be
Koeheide.
Foto Eddy Macquoy

Zondag 25 september 2016
20 jaar Weterbeek in Bierbeek
In dit Natuur.gebied heeft dank zij het beheer een spectaculaire ontwikkeling van de natuurwaarden
plaatsgevonden. Weterbeek ligt in de vallei van de Weterbeek tussen het gehucht de Bremt en Bruul
(Lovenjoel). Het is een gebied met zeer ijzerrijke en kalkrijke kwel (uittredend grondwater over een grote
oppervlakte). Alhoewel klein, is het gebied een echte mozaïek van dotterhooilanden, soortenrijke graslanden
met vossenstaart, kleine zeggevegetaties, moerassige ruigtes en rietlanden en goed ontwikkelde bronbossen.
Naast het natuurgebied zelf zullen we op 25 september ook het landschap tussen de Bremt en Merbeek
Weterbeek.
verkennen. We verzamelen aan de kapel van de Bremt waar we een kleine tentoonstelling en stand opzetten.
Foto Archief JR
Buiten de geleide wandeling die vertrekt om 14u00 kan er de ganse namiddag vrij gewandeld worden op een
aangeduid circuit, waar landschapsposten uitleg geven over het Weterbeekgebied.
Afspraak: kapel Bremt, Lovenjoelsestraat, Bierbeek
• 14u00: gegidste wandeling o.l.v. Hugo Sente met meer nadruk op het landschap tussen Bremt en Merbeek. Aandacht voor de
koesterburen geelgors en beekjuffer.
• Doorlopend: kort met pijlen aangeduid circuit van een 4-tal km met landschapsposten
Deelname: gratis voor leden van Natuurpunt. Niet-leden € 5, kinderen gratis.
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
Zie ook p25 van dit tijdschrift

Zondag 2 oktober 2016
Proevertjeswandeling begeleid door natuurgids in Glabbeek
Degusteer de natuur van Glabbeek!
Tijdens deze landschapswandeling met bezoek aan een aantal kleine reservaten van Natuurpunt besteden we
vooral aandacht aan geuren, smaken en aroma’s die de natuur ons te bieden heeft. Proef koekjes, jeneverkes,
soepen, confituren van verrassende natuuringrediënten. Onkruid hoeft niet altijd alleen maar hinderlijk te zijn,
het kan ook gewoon echt lekker zijn. Lekker natuurlijk en natuurlijk lekker!
Afspraak: 14u00, kruispunt Heirbaan - Butschovestraat, Glabbeek-Wever
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be
Inschrijven: graag een seintje vooraf als je wil deelnemen.
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Vlierbessen.
Foto Archief JR

Zondag 16 oktober 2016
Feest in de Boomgaard van Roosbeek (Boutersem)
Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed, oude fruitrassen, eikelmuis en steenuil

In het hart van Roosbeek werkt Natuurpunt sinds een vijftiental jaar aan de ontwikkeling van een gevarieerde
hoogstamboomgaard, een natuur- en erfgoedparel in wording. De boomgaard, die zich tussen de Spoorweg- en
Heulingenstraat bevindt, werd beplant met een brede verscheidenheid aan lokale variëteiten hoogstamfruit:
appel, peer, pruim en kers. De lage landen hebben een lange traditie in het veredelen van fruit. Dit gaf het
ontstaan aan honderden rassen elk met hun karakteristieke eigenschappen qua smaak, vorm, bewaring en
verwerking, ziektegevoeligheid en zo meer. Voor velen een zoete herinnering aan met fruit gevulde nazomers
bij de grootouders. Naast deze cultuurhistorische waarde biedt de hoogstamboomgaard en omliggend struweel Eigen kweek in de
boomgaard van Roosbeek.
een uniek habitat aan koesterburen zoals eikelmuis, steenuil en geelgors, maar ook aan vele wintergasten die er Foto Archief NPOB
een welkome tafel vinden in de donkere maanden.
Op 16 oktober wordt de boomgaard opengesteld voor het grote publiek in een heus boomgaardenfeest. Maak
kennis met oude fruitrassen, de historiek en natuurwaarde van de hoogstamboomgaard, train die groene
vingers in een initiatie snoei en onderhoud van fruitbomen, of geniet mee van heerlijk Natuur.appelsap en
fruitgebak uit de boomgaard. Je vindt er eveneens de start van een uitgestippelde wandeling (ongeveer 7 km)
doorheen het aanpalende terrassen- en akkerlandschap van het Kolemveld, alsook tal van kinderactiviteiten in
de boomgaard.
Afspraak: de boomgaard is doorlopend te bezoeken tussen 14u00 en 18u00 en is toegankelijk via de Heulingenstraat in Roosbeek.
Ter plaatse is er geen parkeermogelijkheid. Parkeren aan het kerkplein Roosbeek.
Info: Walter Troost, 016 73 42 79, walter.troost@happymany.net
Deelname: gratis voor leden van Natuurpunt, niet-leden € 5, kinderen gratis

Zondag 30 oktober 2016
Paddenstoelenwandeling in Kortenaken
Laat je mee op sleeptouw nemen door onze gepassioneerde gids, Georges, die je de geheimen van de
paddenstoelen helemaal uit te doeken kan doen! Georges is al heel zijn leven gefascineerd door deze prachtige
en kleurrijke wondertjes. Geen nood indien je er nog niet zoveel van weet, de uitleg is op maat van het publiek!
Welke soorten te zien zullen zijn, vallen niet de voorspellen, dat is deels afhankelijk van het weer en het beheer.
Wat we zeker weten is dat elke deelnemer wel een nieuwe soort zal leren kennen. Welke, klein of groot, mooi
Vliegenzwammen.
of doodgewoon, paddenstoelen blijven steeds verbazen en het is dus telkens weer een ontdekkingsreis in dit
Foto Luc Nagels
heerlijke bos. Mycena’s, boleten, russula’s, melkzwammen… zijn allemaal soorten die het fotograferen waard
zijn en, wat handig is, ze blijven mooi voor de lens staan! Succes verzekerd! Tot dan!
Afspraak: 14u00, Wittebosstraat, Linter
Gids: Georges Buelens
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, n.smeyers1@gmail.com

Zondag 13 november 2016
Dag van de Natuur in Lovenaerenbroek, Leuven
Vervroegde datum omwille van participatie scouts.
Hooilandbeheer, tweede maaibeurt, onderhoud grachten en allerlei werkjes. Alle helpende handen zijn
welkom.
Afspraak: vanaf 14u00 tot 17u00, Ecocentrum, provinciaal domein, Kessel-Lo
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be of www.natuurpuntleuven.be

NATUUR IN DE BUURT. WERKEN AAN BEHOUD VAN KOESTERBUREN EN BIODIVERSITEIT

Dag van de Natuur in
Lovenaerenbroek.
Foto Christine Daenen
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