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WIJ SPONSOREN NATUURPUNT OOST-BRABANT MET € 250 PER WONING  
DIE WE DANKZIJ UW RECLAME IN DE VERKOOP NEMEN!

Werkwijze: indien een woningverkoper dankzij de reclame in het tijdschrift Natuur en Landschap of van de leden van 
Natuurpunt Oost-Brabant ons raadpleegt voor een vrijblijvend gesprek over de verkoop van zijn/haar woning en deze 

kiest ervoor om de woning te verkopen via Immolight, 
storten we onmiddellijk € 250 op de rekening van Natuurpunt Oost-Brabant*. 

De woningverkoper geniet van de transparante diensten van Immolight en Natuurpunt Oost-Brabant is een budget 
rijker voor de ondersteuning van de aankoop van natuurgebieden in Oost-Brabant.

IMMOLIGHT – Tiensesteenweg 350, Leuven – www.immolight.be – 0473 644 450

*van toepassing voor woningen binnen een straal van 15 km rond Leuven

IMMOLIGHT, EEN ANDER LICHT OP VASTGOED!
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 Zondag 2 april 2017
Fietstocht met natuurgidsen langs de Tiense natuurgebieden 
met als afsluiter Natuur.Café in De Gors, Vissenaken (Tienen)
Op�grondgebied�van�Tienen�heeft��Natuurpunt�heel�wat�natuurreservaten�in�beheer...�Ontdek�de�Tiense�natuur�
ti�jdens�een�rusti�ge�fi�etstocht�van�39�km.�De�conservators�fi�etsen�mee�of�staan�paraat�bij�hun�gebied�en�je�
verneemt�er�alles�over�de�natuurpareltjes�die�we�onderweg�passeren.�Na�de�fi�etstocht�praten�we�gezellig�na�in�
Natuur.huis�De�Gors�onder�het�genot�van�een�natje�en�een�droogje.�Iedereen,�jong�en�oud�is�welkom�op�deze�
fi�etstocht!
Afspraak:�14u00-17u00,�Vertrek�en�aankomst:�Natuur.huis�De�Gors,�Metselstraat�75,�Vissenaken
Info:�Raf�Nilis,�0493�09�76�58,�raf.nilis@adsl20.

 Zondag 9 april 2017
Hagelands ontbijtbuff et, Vroege vogelwandeling 
en Klimaatwandeling, Bunsbeek (Glabbeek)
Het�voorjaar�is�de�uitgelezen�periode�om�vogels�te�komen�ontdekken,�want�om�een�partner�te�strikken�zijn�veel�
vogels�vooral�bezig�met�opvallen.
Het�uitgebreide�Hagelandse�ontbijtbuff�et�ten�voordele�van�natuurgebied�De�Paddepoel/Velpevallei�is�
samengesteld�uit�o.m.�lokale�en�fairtrade�producten�en�typisch�Hagelandse�gerechten.
Wie�wil�kan�vooraf�deelnemen�aan�de�vroege�vogelwandeling�of�eerst�ontbijten�en�dan�meegaan�met�de�
klimaatwandeling�om�10u00.�Het�ontbijt�staat�uiteraard�ook�open�voor�niet-wandelaars.
Afspraak:�PC’ke�Bunsbeekdorp�6,�Bunsbeek
• 7u00 tot 9u30:�Vroege�vogelwandeling�met�gids.�Afstand:�6,5�km.�Laarzen�aanbevolen.�
• Vanaf 8u00 tot 12u00:�Hageland�Ontbijtbuff�et.
• 10u00 tot 12u00:�Klimaatwandeling
Deelnameprijs:�prijs�ontbijt:�€�12�voor�volwassenen,�€�7�voor�kinderen�tot�12�jaar.
Organisati e:�Natuurpunt�afdeling�Velpe-Mene,�kern�Glabbeek,�i.s.m.�Vogelwerkgroep�Natuurpunt�Oost-Brabant
Tip:�Laarzen�aanbevolen�voor�de�vroege�vogelwandeling,�laarzen�of�stevige�schoenen�voor�de�klimaatwandeling.
Info en inschrijven:�Inschrijven�ontbijt�is�noodzakelijk�en�kan�tot�8�april�14u00:�0494�15�97�37�of�mark.vanherberghen@gmail.com

 Zondag 9 april 2017
Lenteproevertjes wandeling Keizersberg, Leuven
Hoe�ecologie�en�gastronomie�verzoenen?�We�doen�onze�lenteproevertjeswandeling�die�aantoont�dat�heel�
wat�dingen,�die�we�normaal�gezien�als�storend�ervaren,�een�lekkere,�gezonde�en��welkome�aanvulling�kunnen�
vormen�op�ons�voedingspatroon,�zoals�brandnetels,�distels�en�ander�zogenaamd�ongerief.
De�wandeling�gaat�door�op�de�Keizersberg,�één�van�de�mooiste�groene�plekjes�van�Leuven,�hot-spot�van�
biodiversiteit,�recentelijk�in�erfpacht�genomen�door�de�stad�Leuven,�een�oase�van�rust,�ondanks�de�nabijheid�
van�de�ring.
Afspraak:�14u30,�ingang�abdij�Keizersberg,�bovenaan�Mechelsestraat
Info:�Vif�Vanderveken,�0474�09�49�29;�Vif.vanderveken01@gmail.com

 Zondag 9 april 2017
Genieten van het lentegevoel in de Wissenbeemd, Assent (Bekkevoort)
In�het�voorjaar�zijn�in�de�Wissenbeemd�hele�bodemoppervlaktes�bedekt�met�bosanemoontjes�(Anemone 
nemorosa).�De�witt�e�bloemen�staan�zo�dicht�bij�elkaar�dat�je�zou�denken�dat�er�nog�plakken�sneeuw�in�het�bos�
liggen.�De�bloemen�staan�allemaal�apart�op�een�steel�met�drie�bladeren.�En�het�lijkt�of�ze�zich�allemaal�op�de�
zon�richten�om�zoveel�mogelijk�voorjaarswarmte�te�ontvangen.�Massaal�bloeiende�voorjaarsfl�ora�en�nog�veel�
meer�kan�je�komen�ontdekken.�Een�bijzondere�wereld�van�biodiversiteit�ligt�op�jou�te�wachten!�
Kom�genieten�van�de�lente�en�de�pracht�van�een�natuurlijk�bos!
Laarzen�aanbevolen!
Afspraak:�14u00,�O.L.Vrouwkerk,�Assent�
Info:�natuurpuntbekkevoort@skynet.be,�013�32�79�49

blaanco

De�focusacti viteiten�van�Natuurpunt�Oost-Brabant�zijn�brede�en�verzorgde�publieksacti�viteiten,�niet�zomaar�klassieke�wandelingen�uit�een�hele�
reeks.�Ze�tonen�vooral�hoe�de�inzet�van�onze�vrijwilligers�op�het�terrein�het�verschil�uitmaakt�voor�de�natuur�en�de�biodiversiteit�in�onze�regio.
Focusacti�viteiten�zijn�grati s voor leden van Natuurpunt.�Aan�niet-leden�wordt�vanaf�2017�een�bijdrage�gevraagd�van�€ 5 p.p.�ten�voordele�van�
het�reservatenfonds�voor�de�aankoop�van�natuurgebieden.�Kinderen�nemen�grati�s�deel.

Het uitgebreide ontbijtbuff et. 
Foto Luc Nagels

Nog een woordje voor het 
vertrek… Foto Luc Nagels

De Wissenbeemd op z’n best. 
Foto Roel Baets

Appelgaard op Keizersberg. 
Foto Yves Vanden Bosch
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 Zondag 23 april 2017
Walk for Nature Gete

Alle info: zie p. 4-9

 Zondag 30 april 2017
Schapentocht naar de Mollekensberg in Herent: kinderen van harte welkom!
We vertrekken om 10u30 bij Brecht. De kinderen wandelen mee met Brecht, de schapen en de herdershond.
Om 12u00 wordt er halt gehouden. Tijd voor picknick. Inschrijven BBQ bij Brecht! Vanaf 13u30 wandelen we
verder naar de Mollekensberg te Herent waar de schapen op de gemeentelijke graasweide worden losgelaten.��
Afspraak: 10u30, bij Brecht, kruising Ellestraat en Groenstraat, Winksele.

Opgelet: met wagen enkel bereikbaar via Ellestraat!
Info en inschrijven BBQ: Brecht Laukens, 0486 07 50 96

 Zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Duo activiteit Orchideeën Aardgat en Snoekengracht
Zaterdag 6 mei: Aardgat, Tienen
Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Dankzij de Regionale Vereniging Natuur en Landschap
(nu Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en in beheer genomen worden als
natuurreservaat. Deze kleine snipper natuur aan de poort van Tienen herbergt een zeer rijke vegetatie
gebonden aan kalkhoudende kwel met veel brede en bosorchis en ook paddenrus en addertong. Momenteel
speelt rond dit gebied zowel de ruilverkaveling Willebringen als het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Stationsomgeving. Natuurpunt zal erop toezien dat hier een veerkrachtig en duurzaam natuurgebied vol
biodiversiteit aan de poort van Tienen uitgebouwd wordt: niet alleen op een papier maar ook in de praktijk.
Afspraak: 19u00, voorkant NMBS-station, Zijdelingsstraat, Tienen
Info en gids: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Zondag 7 mei: Snoekengracht, Vertrijk (Boutersem)
Een klassieker, meer dan ooit. Ervaren Snoekengrachtgidsen brengen ons naar de diverse biotopen van het
natuurgebied. Hoogtepunt is de lentepracht van de centrale weide met in de eerste helft van de meimaand,
duizenden bloeiende brede orchissen: het resultaat van nu al 41 jaar volgehouden beheer.
Afspraak: ingang gebied tegenover NMBS-station Vertrijk
Gidsbeurten: om het half uur tussen 13u30 en 15u00
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

 Zondag 14 mei 2017
Viering 40 jaar Torfbroek, Berg (Kampenhout)

10u30: Mini-symposium: ‘Torfbroek, van een relictgebied naar een parel in de Groene Vallei’
12u30: Receptie en prijsuitreiking tekenwedstrijd
13u30 - 17u00: Gezinsprogramma: wandelend genieten van de natuur op een gemarkeerd wandelcircuit met

landschapsposten (circuit circa 3,5 km) en een kinderzoektocht.
Doorlopend: infostands, kinderspellen (vanaf 13u), foto-expo van natuurfotograaf Daniëls Bols en mogelijkheid

tot hapje en drankje
Alle info: zie p. 20-21

 Zondag 14 mei 2017
Papiermoleken. Vergeten parels in Korbeek-Lo (Bierbeek)
De eerste paar honderd meters voeren ons door een ‘saaie’ verkaveling in de buurt van de Carrefour. En toch…
dit stukje heeft een boeiende verborgen geschiedenis. Zoals trouwens ook het Papiermoleken, dat een eindje
verder samen met de Heilige Geesthoeve en het Dalemhof in het prachtige decor van de Molenbeekvallei ligt.
Hier bevond zich honderden jaren geleden het centrum van Overloo.
Door de velden wandelen we voorbij een natuurreservaatje, waar aan waardevol vogelringwerk wordt gedaan.
We volgen de Molenbeek voorbij het gehucht Huiskens en komen aan het Vijverhof. Via het oude station van
Korbeek-Lo en Sint-Kamillus volgen we een prachtige veldweg, waar ooit interessante ontdekkingen werden
gedaan. De holle weg van de Herpendalstraat zal rond half mei op zijn mooiste zijn.
Genieten maar! En dat kan je ook op het einde van de wandeling op het binnenplein van de Heilige
Geesthoeve, waar een drankje op de moedige wandelaars wacht. Gids: Hugo Dehennin - Afstand: 7,6 km
Afspraak: 14u00, Parking Carrefour Korbeek-Lo, voor Brico Garden, Vlinderlaan, Korbeek-Lo
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Herder Brecht Laukens over-
schouwt zijn schapenkudde.

Orchideeënwandeling in de 
Snoekengracht. 
Foto Paul Van Nuffel

Orchideeënwandeling in  het 
Aardgat. 
Foto archief NPOB

Vergeten parels… 
Foto Hugo Dehennin.

Parnassia in het Torfbroek. 
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 Zondag 21 mei 2017
Erfgoed en natuur, hand in hand. Gegidste wandelingen kamsalamander, 
site Kasteel van Roost en Antitankgracht in Haacht
Zowel het Kasteel van Roost als de Antitankgracht (ATG) hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van
Haacht en maken actueel deel uit van het natuurgebied ATG.
Je kan dit allemaal zelf ontdekken tijdens gegidste wandelingen die je laten proeven van het rijke militair-
historische verleden van Haacht. De bunker aan de Dijle zal die dag uitzonderlijk geopend zijn. Vervolgens word
je langs de ATG geleid naar de amfibiepoelen waar je de nodige uitleg krijgt over de Kamsalamander en een
demonstratie over het gebruik van fuiken. Dan trekken we naar de site ‘Kasteel van Roost’ waar we eindigen bij
een drankenstandje. Kortom de Antitankgracht en de site van Roost zijn zeker een bezoekje waard!
Afspraak: 14u00, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: Richard Soille, 0486 36 90 52, richard@soille.be

 Zondag 28 mei 2017
Dijle- en Voerhappening met verschillende uitstappen en 
themaexcursies in en rond de Kruidtuin, Leuven
Leuven, ontstaan aan het kruispunt tussen verschillende wegen en de Dijle, draagt verschillende sporen van
haar bij tijden woelig verleden. Die sporen zijn meestal gebeiteld in steen maar ook de natuur heeft haar
kansen gegrepen, al dan niet met medewerking van de mens. Van die medewerking is deze kruidtuin (de oudste
van België) een resultaat.
Afspraak: 10u00 tot 17u00, Kruidtuin Leuven, Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven
10u00: Ontvangst
10u30 en 14u00: Wandelingen rond Dijle, Voer en Kruidtuin

- Wandeling Kruidtuin met nestkasten Eddy Sente
- Standen van diverse groepen - Tentoonstelling met filmpje - Drankenstand

Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

 Zondag 4 juni 2017
Steenuiltjeswandeling. Steenuil, klein maar dapper! 
Steenuil en Binkom… een perfect huwelijk!

7u00: Vroege vogelwandeling langs enkele steenuilennesten, boerenland en
Tafelbos.

8u30 tot 13u30: mogelijkheid voor ontbijt met een variatie aan eiergerechten.
13u30: steenuilenwandelingen met ringdemonstratie. Infostands. Praatcafé.
Afspraak: Feestzaal Santro (tegenover kerk), Tiensesteenweg 61, Binkom

(Lubbeek)
Organisatie: Natuurpunt Lubbeek, Steenuilenwerkgroep Natuurpunt en

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
Inschrijven voor ontbijt verplicht: Benny L’Homme, 0486 02 06 27

of info@natuurpuntlubbeek.be
Info: www.natuurpuntlubbeek.be

 Maandag 5 juni 2017
Dijle Levend door Leuven
Om nadien te eindigen aan de Dijleterrassen op zoek naar onze koesterbuur de slechtvalk.
Afspraak: 14u00, Café ‘Onder de Toren’, Halfmaartstraat 2, Leuven
Organisatie: Natuurpunt afdeling Leuven i.s.m. Leuvens Historisch Genootschap
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06,

yves.vanden.bosch@skynet.be

Kruidtuin Leuven. 
Foto © Streetview

Antitankgracht. 
Foto Luc Bijnens

Steenuil. 
Foto Bert Derveaux

De Dijle in Leuven. 
Foto Vincent D’Haese
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