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Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo:
Christine Daenen: 016 25 25 19,
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tijdens de kantooruren. Het documentatiecentrum is dan
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of giften voor reservaten hebben te maken, gebruik je
rekeningnummer van Natuurpunt Oost-Brabant
IBAN BE82 0010 7622 1868 - BIC GEBABEBB.
Redactie-adres: Natuurpunt Oost-Brabant,
Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo
Redactieverantwoordelijken: Margriet Vos en
Christine Daenen
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Kortenberg: Ewoud L’Amiral,

Giften voor het reservatenfonds: rekeningnummer
IBAN BE56 2930 2120 7588 - BIC GEBABEBB. Voor giften
vanaf € 40 (los van lidgeld) krijg je een fiscaal attest.

Legaten en schenkingen.

De natuur beschermen ook als je er niet meer bent. Dat
kan. Sinds kort kan je aan een zeer voordeling tarief een
schenking doen. Dat kan ook een naakte eigendom zijn
van een natuurgebied waar je zelf het vruchtgebruik
levenslang van houdt. Dit is ongetwijfeld de meest
voordelige manier om natuur duurzaam een toekomst te
geven. Je kan ook een legaat opnemen in je testament.
Voor legaten aan Natuurpunt Beheer of aan Natuurpunt
Oost-Brabant, regionale vereniging voor Natuur en
Landschap vzw, Leuvensestraat 6 te 3010 Leuven voorziet
de wetgever slechts 8,8% successierechten. Zo weet je
zeker dat het natuurgebied een toekomst heeft of dat de
middelen integraal zullen aangewend worden voor de
oprichting en uitbouw van natuurgebieden in de streek of
voor natuurbehoudacties vanuit Natuurpunt Oost-Brabant.
Overweeg je deze stap dan kun je ons steeds raadplegen of
je notaris aanspreken.
De verdere uitbouw van vele natuurgebieden en
de uitbouw van het beheer en de werking rond het
natuurbehoud in Oost-Brabant hangt ervan af. Je kan ons
steeds contacteren 016 25 25 19.
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Luc Vervoort, luc.vervoort@natuurpunt.be, 016 23 08 00
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Hugo Abts, natuurpunt@velpe-mene.be,
016 73 30 23

Zaventem: Danny Blockmans, 02 757 90 16
Zoutleeuw: Nicole Smeyers,
nsmeyers1@gmail.com, 011 31 13 23, 0497 43 40 87

Hyla Vlaams-Brabant, amfibieën- en reptielenwerkgroep:

ewoud.lamiral@natuurpunt.be, 0476 26 16 34

Bert Vandebosch, bertvandebosch@hotmail.com,
0495 41 60 21

Landen: Eddy Parent, natuurpunt.landen@gmail.com,

Vogelwerkgroep Oost-Brabant: Marcel Jonckers,

011 88 26 70

Papier: Natuur en Landschap wordt gedrukt op Cyclus Print, chloorvrij gebleekt en zonder optische witmakers, 100% gerecycleerde vezels, ‘Blauwe Engel’-vignet • Inkten: Vette offsetinkten zonder
zware metalen die voldoen aan EN 71 (speelgoedrichtlijn) • Verzendingsfolie: Natuur en Landschap wordt verzonden onder 100% biologisch afbreekbare folie op basis van plantaardig zetmeel

3 N&L in actie

voor een nationaal lidmaatschap, waarvoor je naast dit
ledenblad ook het kleurrijke natuurmagazine NATUUR.
blad ontvangt.
Overschrijven op rekeningnr. IBAN BE17 2300 0442 3321
van Natuurpunt. Alle briefwisseling inzake leden en
adreswijzigingen richt je aan Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, tel. 015 29 72 20,
info@natuurpunt.be.

luc@vissenaken.be

Hooiwagen, Rozendaalbeekvallei
Vissenaken. Foto Jade Nagels

Natuurpunt Oost-Brabant is de onafhankelijke regionale
vereniging die opkomt voor natuur en landschap in Oosten Midden-Brabant. Ze zet zich in voor de duurzame
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de
natuur en de biodiversiteit, en voor de ruimtelijke en
milieuvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Ze focust niet
alleen op natuurbehoud, maar kijkt naar de totaliteit van het
landschap, de landschappelijke en ecologische samenhang en
de erfgoedwaarde.
In elke gemeente van haar werkingsgebied zijn er vrijwilligers
actief, die paraat staan om de ontwikkelingen rond natuur en
landschap van nabij op te volgen.
Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en
Landschap, is geassocieerd met Natuurpunt.

Lid worden van Natuurpunt Oost-Brabant kost € 27

marcel.jonckers2@telenet.be, 016 81 87 87

Vormgeving:

Natuur en Landschap
is het ledenblad van Natuurpunt Oost-Brabant en
verschijnt vier maal per jaar.

N&L in actie

GeefomNatuur 2019
Beheerde Natuur.gebieden
speerpunten voor natuurversterking en uitbouw natuurcomplexen
Wat zouden we missen zonder de beheerde natuurgebieden?
Het netwerk van natuurreservaten in Oost-Brabant vormt de
ruggengraat van de grootschalige natuurcomplexen die we
in onze robuuste valleien aan het uitbouwen zijn: Getevallei,
Velpevallei, Hagelandse Vallei, Demervallei, Groene Vallei, valleien
van Kampenhout. Overal is de betrokkenheid van het lokale
Natuurpuntweefsel hier versterkt en werkt dit weefsel aan de groei
van een verzameling perceeltjes van Natuur.gebieden tot grotere
samenhangende eenheden als klimaatbuffer en speerpunten voor
biodiversiteit. Zeldzame soorten van orchideeën, vlinders, vogels
vinden hier hun leefgebied en kunnen van hieruit de rest van het
omliggend landschap terug koloniseren. In deze Natuur.gebieden
doet de biodiversiteit het relatief goed, en dit in tegen stelling tot
het landschap daarbuiten. We zien zelfs dat een reeks zeldzame
soorten uitbreiden. Terwijl elders zelfs de vroeger meest algemene
soorten zoals koekoek, gors of nachtegaal verdwijnen.

Veel dier- en plantensoorten zijn met uitsterven bedreigd. Om dit
te keren moet er snel meer aaneengesloten natuur bijkomen. We
mogen geen kansen laten voorbijgaan om percelen die essentieel
zijn voor de natuurlijke structuur te verwerven. Want zelfs in
natuurgebied op de ruimtelijke plannen worden deze percelen
anders omgezet tot intensieve en bemeste (maïs)akkers en gaan de
kansen voor natuurversterking verloren.

Sponsor daarom een natuurgebied.

Hoe meer je sponsort, hoe meer Natuurpunt kan aankopen
in je streek. Kies het project van je voorkeur.

Biodiversiteit in veelvoud, voor nu en de toekomst,
gekoesterd door mensen met een hart voor
de natuur:
dat willen we uitbreiden!

Foto’s: Blauwe Kiekendief, Freek Verdonckt - Bijenorchis, Pieter Abts - Knolsteenbreek, Luc Nagels - Dotterbloem, Pieter Abts - Waterral, archief - Ringslang, VildaPhoto © Hugo Willockx Alpenwatersalamander, Pieter Abts - Watersnip, Marcel Vos - Brede orchis, Pieter Abts - Pijptorkruid, archief - Roerdomp, Marc Van Meeuwen - Woudaapje, Marc Van Meeuwen Kamsalamander, VildaPhoto © Rollin Verlinde - Zwanenbloem, archief - Papegaaizwam, Wim Claes - Bruine vuurvlinder, Diane Appels - Veenmosvuurzwam, Ingrid Beerens Phegeavlinder, Staf De Roover en Josée Craenen - Nachtzwaluw, archief - Waterdrieblad, Ingrid Beerens - Moeraswederik, Luc Vervoort - Waterspitsmuis, VildaPhoto © Rollin Verlinde Roodborsttapuit, archief - Weidebeekjuffer, Ingrid Beerens - Eenbes, Jules Robijns - Houtsnip, archief - Grote muggenorchis, Leo Van Herbruggen Karwijselie, Jules Robijns - Parnassia, Ingrid Beerens - Herfsttijloos, archief
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De restfinanciering is het knelpunt bij aankopen
Of we verder en hoeveel we kunnen aankopen in de nabije
toekomst is in belangrijke mate afhankelijk van de restfinanciering
die we zelf binnen Natuurpunt Oost-Brabant, de afdelingen en de
beheerteams kunnen opbrengen.
De financiering van elke aankoop gebeurt door een combinatie van
volgende middelen:
• inzet van de aankoopsubsidie van Vlaanderen,
• een bijdrage van de provincie Vlaams-Brabant voor de aankoop
van natuurgebieden
• mogelijks een gemeentelijke aankoopsubsidie
• de veelal aanzienlijke restfinanciering
De laatste jaren liep de restfinanciering na aftrek van de subsidies
op tot een bedrag van € 6000 tot € 10000/ha. Hierdoor kwamen
de projectrekeningen van de afdelingen/teams die de laatste
jaren veel kochten ondanks hun inspanningen in het negatief.
Afdelingen/teams proberen die som bijeen te brengen door eigen
fondsenwervingsactiviteiten. Natuurpunt Oost-Brabant helpt
de afdelingen hierbij door telkenjare in het laatste nummer van
Natuur en Landschap een oproep te doen voor fondsenwerving.
Natuurpunt Oost-Brabant heeft dankzij een legaat een rollend
fonds kunnen oprichten om de afdelingen te ondersteunen
bij de aankoop van grote natuurgebieden die de draagkracht
van de afdeling overstijgt, op voorwaarde dat ze zelf actief aan
fondsenwerving doen.
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Kies je project
Bij onze NPOB-fondsenwerving kan iedereen kiezen voor het
project van zijn keuze of van zijn gemeente. Je vindt alle projecten
op de lijst in de bijsluiter.
Sommige projecten waar in 2018 grote aankopen plaatsvonden of
waar de laatste jaren de afdeling grote inspanningen deed, worden
in dit nummer extra in de kijker gezet.
We vragen daarom bijzondere aandacht voor volgende gebieden:
- 25 ha in Kampenhout (Project nr 3909)
- 30 ha in Aronst Hoek, Geetbets (Project nr 9414)
- project 9979 van Natuurpunt Aarschot

Geefom Natuur

x

Project nr 3909

Steun de recente aankopen van 25 ha
uniek natuurgebied in Kampenhout
Kampenhout, met zijn parelketting van prachtige natuurgebieden
zoals het Torfbroek, Hellebos-Rotbos, Weisetterbos, Nico De Boevéreservaat, Steentjesbos, vormt mee het hart van de Groene Vallei.
Op een afstand van iets meer dan 10 km van de Grote Markt van
Brussel bouwt Natuurpunt een keten van unieke gebieden uit die
zowel belangrijk zijn voor de biodiversiteit als voor de leefbaarheid
van de streek. Natuurpunt Kampenhout doet grote inspanningen
om dit te realiseren.
De unieke natuurwaarden van deze gebieden zijn alom gekend.
Maar koken en zeker aankopen van natuurgebieden kost geld. De
voorbije periode hebben zich plots enorme kansen aangediend om
deze gebieden duurzaam uit te breiden door aankopen. Kansen
die ofwel te nemen of te laten waren. Wij kozen om vanuit deze
kansen de natuur duurzaam te versterken.
Het Hellebos-Rotbos is met zijn 120 ha natuurgebied één van
de grootste van de streek. Hier konden we het natuurreservaat
uitbreiden met niet minder dan 15 ha waardevol Ferrarisbos,
waarvan 11 ha op Kampenhout en 4 ha op Steenokkerzeel. Zo
wordt een groene corridor met de Barebeekvallei gerealiseerd. Het
Steentjesbos werd uitgebreid met 1 ha.
Ook in het Torfbroek werd ingezet op uitbreiding en buffering langs
de zuidrand door een aankoop van 8 percelen met een oppervlakte
van 2 ha. Goede wijn behoeft geen krans maar wel jullie steuntje
om de restﬁnanciering voor deze aankopen op te brengen.

Rotbos. Foto NP Kampenhout
De klap op de vuurpijl is echter de uitbreiding van het Nico de
Boevé reservaat met de aankoop van 6,8 ha van het domein
Vogelzang. Waardoor ook hier een belangrijke groen- en
natuurpool gerealiseerd wordt.
Natuurpunt Kampenhout heeft enorme inspanningen gedaan
om dit alles te kunnen realiseren maar de restﬁnanciering blijft
aanzienlijk en overstijgt de mogelijkheden van de afdeling. Daarom
doet Natuurpunt Oost-Brabant, vanuit het principe van regionale
solidariteit, een oproep om vandaag nog een storting te doen op
project 3909 om deze aankopen mogelijk te maken.

Torfbroek. Foto NP Kampenhout

Help mee deze grote aankopen in Hellebos-Rotbos,
Torfbroek en Domein Vogelzang te realiseren. Natuurpunt
Kampenhout rekent op je steun om dit mogelijk te maken en de
restfinanciering op te brengen.
Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding:
GeefomNatuur project 3909 Kampenhout.
Voor giften vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.

Rek.nr.: BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
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Project 9414

Steun de aankopen van 30 ha
natuurgebied in Aronst Hoek in Geetbets
De oproep voor het grootschalig natuurontwikkelingsproject Aronst
Hoek in de Getevallei behoort intussen tot een jaarlijkse traditie.
Natuurpunt bouwt in de Getevallei aan het grootste
samenhangend natuurcomplex van Vlaams-Brabant, vanaf de
grens met Wallonië tot de grens met Limburg. Aronst Hoek vormt
samen met het aanpalende natuurgebied Grote Getevallei een
natuurgebied van meer dan 550 hectare. Door het onversneden
karakter is dit gebied vrijwel intact: een grootschalige open vallei
met enkele strategische historische woonplaatsen en voor de rest
enkel bewoning aan de valleirand. Het gebied heeft dus ook een
hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde.
We kunnen niet anders dan nogmaals een dringende oproep doen
zodat we met de uitbouw van Aronst Hoek kunnen doorgaan. Het
is het snelst groeiende reservaat met enorme kansen voor natuur.
Maar ook een dunbevolkte gemeente en regio waardoor we echt
op de regionale solidariteit een beroep moeten doen om dit gebied
verder te ontwikkelen. Er zitten aankopen in de pijplijn van in totaal
ca. 30 ha: 26 ha rond Ter Lenen en 3,38 ha in Betserbroek

Ter Lenen

Grauwe klauwier. Foto Karel Van Rompaey

Het Betserbroek

De kasteelboerderij ‘Ter Lenen’ met een domein van 60 ha was
één van de belangrijke strategische woonplaatsen in het gebied.
Natuurpunt heeft hiervan al 28 hectare kunnen verwerven. In het
verleden werden delen van dit drogere overgangsgebied omgezet
naar maïsakker, met zeer nadelige gevolgen voor en directe
nefaste invloed op de valleigraslanden door de vermesting. Met
de verwerving konden deze iets hoger gelegen akkers middenin
het valleicomplex opnieuw worden omgezet naar grasland. De
landschappelijke en hydrologische samenhang kon zo worden
hersteld. Ook bosversterking staat hier op het programma:
aansluitend bij de open valleistructuur wordt werk gemaakt van
het herstel van het Rummens Bos.

Het Betserbroek maakt deel uit van het centrale gebied van Aronst
Hoek. In totaal zijn er in 2018 3,38 ha. extra verworven. Deze
uitbreidingen zijn belangrijk als sluitstuk voor het Betserbroek,
dat grenst aan de dorpskern van Grazen. De aankoop is eveneens
een belangrijke stap in de vorming van een groot aaneengesloten
complex, met de Grote Gete en de Melsterbeek als centrale aders.
Hier is het de bedoeling een mozaïek van bloemrijke en nietbemeste graslanden met struwelen en bosschages te herstellen,
ten bate van vlaggenschipsoorten zoals bv. wulp, grauwe klauwier
en brede orchis.

Plantdag in Rummensbos. Foto Marc Op de Weerdt

Help het project Aronst Hoek door een storting op rekening
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met
vermelding: GeefomNatuur project 9414 Aronst Hoek.
Voor giften vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.
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Project 9979

Steun de aankopen in de Demervallei in
Aarschot
Eén van de plaatsen die mee de bakermat vormden van Natuurpunt
Oost-Brabant is niet toevallig het Aarschotse. Een streek met veel
en grote natuurwaarden en lange tijd nog grote en aaneengesloten
natuurgebieden in de valleien, op de ijzerzandsteenheuvels van
Noord-Hageland of de landduinen van de Zuiderkempen. Maar ook
een streek waar de ruimtelijke ordening fel onder druk staat voor
‘wonen in het groen’, bedrijventerreinen en intensieve landbouw
– die mede door de verkavelingswoede – ook plaats zoekt in de
‘marginale’ gebieden waar natuur nog overleeft. Niet toevallig
ook dat de eerste aankopen via het toenmalige ‘Natuurfonds
Hageland’ van Natuurpunt Oost-Brabant destijds plaatsvonden in
het Vorsdonkbroek te Gelrode.
Aarschot is van nature een biodiverse plek. Met een grote
verscheidenheid aan bodems op de overgang van Kempen en
Hageland en het naar Vlaamse normen uitgesproken reliëf van de
ijzerzandsteenheuvels. Met middenin de brede, overstroombare
Demervallei, aangeslibd met leem van Haspengouw. En op andere
plekken zuipnat door het opkwellen van zuiver grondwater.
De rijkdom aan planten is zelfs al een paar eeuwen bekend. Maar
wist je dat volgens de waarnemingensite ‘Waarnemingen.be’ van
Natuurpunt het rijkste uurhok (4 x 4 m) van Vlaanderen – met 568
waargenomen soorten – vandaag nog steeds in Aarschot gesitueerd
ligt? Dat enkel een paar andere – meer gekende – usual suspects
als de omgeving van Genk en het duinengebied van Oostduinkerke
op de voet volgen? Dat Aarschot in de lijst van ‘meest biodiverse
gemeenten’ plaats 4 bekleedt met een totaal van reeds 3759
waargenomen soorten. Dit nochtans door een relatief gering aantal
waarnemers (436 personen itt bv de 1999 waarnemers in het

Gentse) en op een veel beperktere oppervlakte dan de gemeenten
die de top aanvoeren. Ereplaatsen waar de beleidsmakers weinig
of niet van op hoogte zijn of er alleszins afgelopen decennia geen
glans aan hebben willen geven…
Want niet toevallig zijn de sterkhouders voor deze hoge
biodiversiteit – zoals op zovele plaatsen – de beheerde
natuurgebieden. Projecten die dikwijls zijn opgezet ondanks
i.p.v. dankzij lokale besturen. Inzake bescherming en beheer van
biodiversiteit is gelukkig al één en ander veilig gesteld. Met bloed
en tranen dikwijls. En een berg schulden. Maar gebieden dienen
hoognodig en dringend nog verder ontsnipperd en robuuster
gemaakt om de restpopulaties te consolideren. Even belangrijk
is de betekenis die de beheerde natuurgebieden hebben voor de
landschappelijke en belevingskwaliteit. Vandaag spreekt iedereen
van het groene karakter als een troef voor Noord-Hageland en de
Demervallei. Een cruciaal argument voor velen om in de streek te
wonen, te werken te recreëren. Ook dit is onze bijdrage aan de
duurzaamheid van de streek.
Een speerpuntgebied voor Natuurpunt Oost-Brabant is de
Demervallei met zijn moerassen, overstromingsgraslanden en
zandige donken. Rijk aan bloemenrijke weiden, sloten en poelen,
rietkragen, mysterieuze broekbossen… Ook hier wordt gewerkt aan
een robuust valleigebied met onze projecten Achter-Schoonhoven
en Vorsdonkbroek. Ook hier kan het Sigma-project voor de vallei
pas een bijdrage tot de waterveiligheid en de streekontwikkeling
betekenen dankzij het jarenlange voorbereidende werk van onze
vereniging. Want gronden bestemmen voor waterberging of
biodiversiteit is in Vlaanderen uiteindelijk bijna steeds afhankelijk
van wat de eigenaar ermee wil…

Vorsdonkbroek. Foto Luc Vervoort

Help het project Demervallei Aarschot en doe een storting
op de rekening BE 56 2930 2120 7588 van NP Beheer te
Mechelen met vermelding ‘GeefomNatuur’ project 9979
Demerbroeken Aarschot.
Voor giften vanaf €40 ontvang je een fiscaal attest.

Rek.nr.: BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek • Aarschot - Begijnendijk - Bekkevoo
14de Dag van de Molenheide aan de Heimolen in Langdorp was een succes

Zaterdag 1 en zondag 2 september 2018

In januari startte Natuurpunt Aarschot al met de
voorbereidingen van de 14de Dag van de Molenheide.
Er werd een werkgroep opgericht met een aantal
oude rotten, maar ook nieuwe mensen met nieuwe
ideeën kwamen de groep vervoegen.
Zo werd beslist om ook op zaterdagavond iets te
organiseren. Alles wordt immers al op zaterdag
opgebouwd en klaar gezet en mits extra helpers
konden we een avondterras rond de molen inrichten.
Dat op zich was al een succes: tussen de 100 en 200
bezoekers hebben we mogen ontvangen. Om de
koude avond te trotseren waren er op verschillende
plaatsen vuurkorven en schalen gezet. Het maakte
het terras heel gezellig. De laatste bezoekers zijn
trouwens pas vertrokken rond 24 uur.
Op zondagmorgen kon je tussen 9 uur en 11 uur
ontbijten op het terras of op een dekentje in de
buurt van de molen. We mochten 186 inschrijvingen
noteren. Onder een stralende zon genoot jong en oud
van het ontbijt, er was voor elk wat wils.
Ondertussen kwamen de standhouders aan. Ze
bouwden hun stand op met te verkopen spulletjes of
gaven er een demonstratie van oude ambachten zoals
wol spinnen, manden vlechten.
Rond 13 uur kwamen dan de eerste bezoekers van
de namiddag aan. Zij konden genieten van optredens
van Hamaril, de fanfare van Wolfsdonk, Wanda
en als afsluiter REMind. Het was zoeken naar een
plaatsje op het terras om een pannenkoek, een stuk
zelfgebakken taart of broodje met een drankje te
nuttigen. We wilden plaatselijke producten promoten,
vandaar ook onze keuze om Braus, een Langdorps
bier, te tappen, wat erg werd gewaardeerd.
We blikken terug op een succesvolle 14de editie
van de Dag van de Molenheide.
Voor de 15de editie is het wachten tot 2021.
Hou dan zeker het eerste weekend van
september vrij!

Foto boven Marleen Boeye,
andere foto’s Maarten Van Hoof
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ort - Diest - Holsbeek - Lubbeek - Rotselaar - Scherpenheuvel-Zichem - Tielt-Winge - Tremelo

Natuurpunt Aarschot

Dag van de Natuur 2018
Zaterdag 24 november 2018

Kalsterbos in Langdorp
Op zaterdag 24 november organiseert Natuurpunt Aarschot
de Dag van de Natuur in het Kalsterbos. Een dag waarop we
buurtbewoners, jeugdbewegingen en leden uitnodigen om mee te
helpen in ons natuurgebied.
Het natuurgebied Meren-Kalsterbos ligt verscholen tussen
de Aarschotse gehuchten Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk en
was van oudsher een venig, moerassig gebied. Er is melding
van de ‘klotkuilen’ in het Kalsterbos, putten waar ‘harde turf’
kon gestoken worden, zuivere turf die meer in de richting van
bruinkool is geëvolueerd. In de 20ste eeuw begon de ontwatering
van het gebied toen men eindelijk de grachten met een kraan
kon ruimen. Dit gaf nieuwe mogelijkheden. Daar verschenen de
weekendvijverterreinen, campings en verspreide bebouwing.

Ondertussen heeft Natuurpunt verschillende van deze percelen
aangekocht en zijn dankzij Vlaamse en Europese Life-subsidies
voormalige weekendverblijven afgebroken en vijvers hersteld.
Het perceel waar we die dag gaan werken was vroeger een
hooiland en werd in de jaren ’50 of ‘60 beplant met populieren en
is daarna verder dichtgegroeid met eik, wilg en berk. Bedoeling is
om hier een waardevol hooiland van te maken waar planten van
moeras- en veengebied terug kansen krijgen.
We gaan die dag takken opruimen en verbranden. Omdat dit een
nat perceel is, is dit de enige mogelijkheid om de takken op een
efficiënte manier weg te krijgen. Op drogere percelen hakselen we
ze meestal.
Laarzen of waterdichte schoenen zijn nodig.
Voor de werkers voorzien we voldoende drank, tijdens de
middag soep en boterhammen, als afsluiter om 16u00 zijn er
pannenkoeken.
Afspraak: 9u30 voor diegenen die met de auto komen, op de
parking van manege Ruitershof, Diepvenstraat 18 in Langdorp.
Vandaar de pijltjes volgen tot op de locatie.
Fiets: Met de fiets kan je tot aan het perceel rijden. Dit vind je in
een onverhard zijstraatje van de Klein Opperstraat bijna aan het
kruispunt met de Vleminkstraat in Langdorp.
Info: Walter Weckhuysen, walterweckhuysen@yahoo.com of
0497 91 01 80

Kalsterbos. Foto’s NP Aarschot
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
Diest neemt een vliegende start in 2019
We zitten nog volop in de activiteiten van 2018, maar het is toch al tijd om vooruit te kijken naar 2019 en het nieuwe
activiteitenprogramma vast te leggen.

Algemene Ledenvergadering
Belangrijk om te vermelden is de datum voor de Algemene
Ledenvergadering. Hier leggen we verantwoording af voor het
afgelopen werkingsjaar en presenteren we onze verwachtingen voor
2019. Alle leden en belangstellenden zijn welkom om samen met ons
te brainstormen over de koers die Natuurpunt Diest in 2019 moet
varen.
Onze Algemene ledenvergadering gaat door op 27 januari 2019.
De plaats en het aanvangsuur worden op de website van Diest
aangekondigd. www.natuurpunt-diest.be

Natuurlijke Nieuwjaarsborrel
Een week eerder, op 19 januari 2019 houden we voor de 3e keer de
Natuurlijke Nieuwjaarsborrel.
Afspraak: tussen 17u00 en 19u00 aan de Veldschuur in Dassenaarde,
Asdonkstraat 49 in Diest-Molenstede.
Iedereen is welkom voor een drankje en een hapje. We zorgen voor
vuurkorven en cava om een beetje warm te blijven. Voor de echte
koukleumen is er warme chocomel.
Kom en maak kennis met het warme hart van Dassenaarde en de
afdeling Diest.

Cursus Natuurgids
In 2018 hadden we een uitgebreid educatief programma en ook
in 2019 zetten we deze lijn door. We organiseren vanaf 1 februari
een cursus Natuurgids. Een cursus voor zij die zich graag willen
bekwamen in het gidsen in de natuur. Het vraagt wel een
inspanning, dus lees eerst de beschrijving van de cursus via de
link https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgidsdiest-31011
Via deze link kun je ook inschrijven voor de cursus.

Nog meer cursussen
Verder staan op het programma nog een cursus
schermbloemigen:
link met info is https://www.natuurpunt.be/agenda/
gevorderdencursus-schermbloemen-diest-30935
en een cursus vogelzang rond huis en tuin:
link naar deze cursus is https://www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-vogelzang-rond-huis-en-tuin-diest-30638.
Zoals je ziet, begint het nieuwe jaar al goed. Graag ontmoeten
we je op één van deze cursussen of in ons natuurgebied
Dassenaarde.

Trilveen in Dassenaarde in Diest
In september zijn de werken gestart om in Dassenaarde een stuk
overgroeid trilveen weer open te maken. We konden deze werken
uitvoeren met steun van Life-Hageland. De trilvenen ontstonden
in natte valleigebieden waar plantenresten in het water vielen
en daar niet verteerden maar zich samenvoegden tot laagveen.
Een bijzondere biotoop dat grotendeels verloren is gegaan, o.a.
door massale verlaging van de grondwaterstand voor vooral de
landbouw. Aangezien in Dassenaarde nog resten aanwezig zijn van

het elzenbroekbos dat eeuwenlang in de vallei heeft gestaan met
enkele mooie pluimzegges er tussen, is er een grote kans dat het
nu vrijgemaakte trilveen zich weer kan ontwikkelen. We hopen
op het terugkeren van de typische vegetatie die in deze biotoop
thuis hoort. Voorbeelden in de Demerbroeken hebben al mooie
resultaten opgeleverd, dus wie weet komt ook in Dassenaarde het
trilveen weer terug. We houden het in de gaten, en we zullen jullie
op de hoogte houden.

Werken in het trilveen. Foto Saskia van den Berg
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Jaarlijkse natuurklassen in
Scherpenheuvel-Zichem
Ieder jaar organiseert Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem i.s.m. de
stad en de scholen van iedere deelgemeente, natuurklassen in de
Demerbroeken.
Dit jaar namen er in totaal 225 leerlingen van het zesde leerjaar
en 2 graadklassen van het vijfde en zesde deel. De kinderen van
de ene klas gaan mee in de voormiddag op educatieve wandeling
terwijl de andere klas aan beheerwerken doet. In de namiddag
wisselen ze.
De begeleiding gebeurt door vrijwilligers van de Natuurpunt
afdelingen Scherpenheuvel-Zichem, Diest en Westerlo en hun
respectievelijke juffen of leraars.
De belangstelling voor de natuur en
het natuurbehoud voor de toekomst
is groot. Ook de rondspringende
kikkers kregen veel aandacht. De
belangstelling voor biodiversiteit
en de bezorgdheid voor fauna en
flora zullen deze kinderen later
kunnen doorgeven aan de volgende
generatie.

Natuurklassen in
Scherpenheuvel-Zichem.
Foto’s NP ScherpenheuvelZichem
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Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
Activiteitenkalender 2018-2019

De bever. Foto Rudi Petitjean
Focusactiviteit: Vrijdag 16 november 2018
Voordracht over de bever
De bever is ondertussen zowat uitgegroeid tot de mascotte van
Natuurpunt Tremelo. Hoog tijd dus om wat meer te weten
te komen over dit mysterieuze, maar bijzonder ijverige
knaagdier.
Sofie Thys gaat ons er meer over vertellen.
Afspraak: 19u30, gemeentehuis van Tremelo, Veldonkstraat 1
(tot 21u00)
Inkom: iedereen is welkom, gratis voor leden en niet-leden
Zondag 18 november 2018
Wandeling ‘De Voortberg in het najaar’
Afspraak: 14u00, parking Station Testelt (tot 17u00)
Info: natuurpuntSZ@gmail.com
Zondag 9 december 2018
Avontuurlijke winterwandeling’ door de Demerbroeken
Afspraak: 14u00, Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152,
Zichem (tot 17u00)
Info: natuurpuntSZ@gmail.com
Zaterdag 19 januari 2019
Lichtjes- en jeneverwandeling
door het Hagelands Bos (Tienbunderbos)
Afspraak: 18u30, Domein Tienbunders,
Tienbundersweg 23, Houwaart (TieltWinge). Te bereiken via Haldertstraat
tussen Rillaar en Houwaart.
Info: Ewald Van Dyck, 0486 80 98 98,
beheerteam.hb.10bb@gmail.com
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Zondag 3 februari 2019
Winterwandeling: ‘In het spoor van de bever’, Rotselaar
Vanuit Werchter stappen we naar de grens met Tremelo waar de
bever zich duidelijk thuis voelt. We stappen langs dammen,
knaagsporen en graafsporen met een ervaren gids.
Afspraak: 14u00, zaal De Wal, ’t Kelderke (ingang achter grote
zaal), Walstraat 58, Werchter
Info: Veerle Vervoort, 0486 29 46 35, np.rotselaar@gmail.com
Zondag 3 februari 2019
Lokale Algemene Vergadering, Rotselaar
Na een verkwikkende tas koffie met taart houden we onze
jaarlijkse ledenontmoeting. We luisteren naar ideeën van
onze leden, kijken terug op 2018 en stellen ons programma
voor 2019 voor.
Afspraak: Zaal De Wal, ’t Kelderke (ingang achter grote zaal),
Walstraat 58, Werchter
Info: Veerle Vervoort, 0486 29 46 35, np.rotselaar@gmail.com
Elke 2de dinsdag van de maand
Midweekwandeling, Rotselaar
We genieten van de natuur vlak bij huis
Afspraak: 9u00 tot 11u30
Info: op www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-rotselaar
vind je waar we afspreken
Zaterdag 19 januari en 16 februari 2019
Beheerwerkdagen op de Wijngaardberg, Rotselaar
Info over juiste locatie en uur: Ludo Segers, 0485 88 43 13,
016 56 03 80 of Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17

Flirten in ’t groen
Natuureducatieve comedy-voorstelling in Holsbeek

Woensdag 13 februari 2019
Flirten en verleiden.
Iedereen doet het of… probeert het.
Wie wil weten waar Casanova de mosterd
haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.
In onze tuinen en natuurgebieden vinden
we immers voorbeelden van de meest
uiteenlopende verleidingsstrategieën, die vaak
verrassend herkenbaar zijn.
Voldoende inspiratie dus voor een heerlijk
avondvullend programma waarin natuureducatie
flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en laat
je verleiden…

Publiciteit

Afspraak: woensdag 13 februari 2019, 20u00, KLJ-lokaal, Losting 47A, Nieuwrode
Deelnameprijs: € 4 voor leden van Natuurpunt en € 6 voor niet-leden

Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt CVN,
maar ook bekend door zijn tv-optredens, gaat op
zoek naar de gelijkenissen
tussen mensen en
Natuurpunt
dieren.
Holsbeek
wil er samen
met u
een
gezellige avo
nd
van maken.
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Nieuws uit Midden-Brabant • Boortmeerbeek - Haacht - Herent - Kampenhout - Kort
Natuurpunt Druivenstreek

Dag van de Natuur 2018
24 en 25 november

Dag van de Natuur, dat is lekker moe worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit helpen. Kom ontdekken
wat jij, samen met andere vrijwilligers uit je buurt, kan betekenen voor de natuur dicht bij jou. Stroop je mouwen op en help
mee tijdens onze activiteiten in de Druivenstreek.
• Op zaterdag 24 november help je mee met het beheer
van onze zandgroeve in Neerijse ten voordele van de
bedreigde Vroedmeesterpad.
• Op zaterdag 24 november breng je hakhoutbeheer
in de praktijk in het Twaalf Apostelenbos in Vossem,
een mozaïek van waardevolle hooilanden en
elzenbroekbossen.
• Op zondag 25 november werk je mee aan het creëren
van een heus vlinderbos in Overijse waar menig
zeldzame vlindersoort zich reeds thuis voelt.

Info: www.natuurpunt.be/Druivenstreek
Vroedmeesterpad. Foto Vilda © Hugo Willockx

Vlinderbos. Foto Maxime Fajgenblat
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tenberg - Leuven - Bertem - Druivenstreek - Zaventem

Natuurpunt Druivenstreek
Cursus
Watervogels in de winter
Overijse
Afrika staat bekend als een overwinteringsgebied voor tal van
Europese vogels. Maar watervogels zoeken in de winter vaak
vooral West-Europa op. Futen, duikers, reigers, aalscholvers,
rallen, eenden en ganzen…
In deze cursus dompelt Koen Leysen je in zijn meeslepende stijl
onder in het leven en de herkenning van deze boeiende vogels.
Tijdens de excursie bezoeken we het Schulensmeer (Lummen),
Koens achtertuin die hij kent als zijn broekzak.
Vogelpret verzekerd!
Data:
• donderdag 10 januari 2019 van 19u30 tot 22u30
• donderdag 17 januari 2019 van 19u30 tot 22u30
• zaterdag 19 januari 2019 van 8u30 tot 12u15

Over de aanleg van de Hertogensite is het
laatste woord nog niet gezegd.
In het dossier van de Hertogensite geldt dubbel en dik het aloude
spreekwoord “Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen”.
Het huidige Leuvense stadsbestuur (dus niet dat waarvan
we de nieuwe samenstelling zullen kennen als dit tijdschrift
uitkomt) preekt de passie als het gaat over maatregelen tegen de
klimaatwijziging. De werkelijkheid is echter heel wat anders.
In de gemeenteraad van 27 augustus 2018 werd een aanvraag
tot vergunning van nieuwe omgevingsaanleg besproken. Deze
aanvraag kwam van de projectontwikkelaar ‘Resiterra’ en werd
zeer welwillend door het stadsbestuur door de gemeenteraad
gejaagd, zonder in te gaan op terechte vragen en opmerkingen
van zowel de diensten als de gemeenteraad. Zonder dat er zelfs
een volledig afgewerkt bouwplan bestaat waar alle elementen die
er uiteindelijk zouden moeten komen op getekend staan. Zo staat
op dat bouwplan zelfs niet eens de contouren vermeld van de
parkeergarage die er, volgens het stadsbestuur, zou moeten komen.

Plaats: Kamp Kwadraat, Nijvelsebaan 190, Overijse
Prijs: Leden: € 30/pp., niet-leden: € 35/pp. (excl. busvervoer
excursie)
Info en inschrijven: www.natuurpunt.be/Druivenstreek
Wilde zwaan. Foto Karel Van Rompaey

De huidige aanvraag tot vergunning van nieuwe omgevingsaanleg
gaat hier over het stuk aan de verpleegstersschool en het
instituut Maisin, plek waar ook een prachtige majestueuze linde
staat. De vergunningsaanvraag gaat uit van de afbraak van de
verpleegsterschool (iets waar onze vrienden van het Leuvens
Historisch Genootschap sterk op tegen zijn) en het bouwen van
andere panden in de plaats. Daarbij moet de prachtige linde
sneuvelen.
In de plaats komt er (althans volgens het plan), en je kan je
ogen niet geloven, een grote vals klinkende symfonie van steen,
klinkers, beton en schaamgroen. Zie het plannetje. Ook wordt de
linkeroever van de Dijle (waar op die plaats een hellende groene
oever mogelijk zou zijn) ingepakt in een stenen terras.
En het is nog niet gedaan! De geplande bomen worden valse
Christusdoorns die in benepen boombakken zouden worden
geplaatst en waarvan de levensverwachting de 12 (!) jaar niet
zouden overstijgen. De geplande heesters zijn monotoom, duur
en algemeen. En de aanwezige steen zal ‘mooi’ gevlekt raken door
het kwistig gebruik van sierappels. Kortom, een complete ramp.
Vandaar dat Natuurpunt Leuven een bezwaarschrift zal insturen.
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Nieuws uit Velpe-Mene • Bierbeek - Boutersem - Glabbeek - Hoegaarden - Tienen

Natuurpunt Velpe-Mene
LEDENONTMOETING 2019
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kaasbuffet is een
klassieker binnen de kalender van Natuurpunt Velpe-Mene.
Het is hét trefmoment voor alle mensen die natuur en
landschap binnen deze streek in hun hart dragen.

Op dit feestgedeelte verwachten we allen die van kort
of dichtbij betrokken zijn bij de natuur, de Natuurpuntwerking in de streek Het zou ook leuk zijn om hier te kunnen
kennismaken met de nieuw verkozen burgemeesters en
(milieu)schepenen van onze gemeenten.
Voordien en vanaf 18u45 tot 20u15 is er de formele
Algemene Ledenvergadering. Hier houden we de werking
van het voorbije jaar onder de loep, bespreken we samen de
prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar, bevestigen
we het mandaat van het bestuur.
Niet alleen alle mensen die actief zijn binnen de kernen, de
werkgroepen, de reservatenteams en de afdeling worden
verwacht, maar ook geïnteresseerde leden die graag
inspraak hebben in de werking of door hun aanwezigheid
mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.
Voor de gedetailleerde agenda van de ledenvergadering:
zie vanaf medio december de Facebook-pagina van
Natuurpunt Velpe-Mene. Via de elektronische nieuwsbrief
van Natuurpunt Oost-Brabant, editie Velpe-Mene kunnen
alle leden die hun e-mailadres opgaven, ook het programma
vinden. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief door
een mailtje te sturen naar npob@natuurpunt.be

Zaterdag 12 januari 2019 - 18u45-22u00

Kasteel Meldert, Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, Meldert (Hoegaarden)
18u45-20u15: jaarlijkse ledenvergadering
20u15: receptie en kaas- en wijnavond

24 spaghetti-avond
ste

ten voordele van GeefomNatuur Velpe-Mene
Zaterdag 1 december 2018 vanaf 17u00

Kom gewoon langs zonder inschrijven en schuif mee aan tafel
Gemeentelijke feestzaal, Kerkomsesteenweg 40, Boutersem
Aankopen van natuurgebieden is de enige zekere manier om deze gebieden veilig te stellen. Koken kost geld en onze afdeling moet bij elke
aankoop zorgen voor een aanzienlijke restfinanciering die oploopt van 40 tot 55%. De opbrengst van onze afdelingsspaghetti gaat dan ook
integraal naar de aankoop van natuurgebieden in de streek.
De afdelingsspaghetti is telkenjare een groot succes en een familiegebeuren voor alle leeftijden. Heel wat jonge gezinnen met kleine
kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze beweging ook de toekomst kan beroeren.
Je komt gewoon langs zonder inschrijven tussen 17u00 en 20u30 en je kunt aanschuiven.
Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op rekening
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding
‘project 3997 Velpe-Mene’
Dus alle reden om met familie of vrienden erbij te zijn! Inschrijving niet nodig.

Info: www.velpe-mene.be 
of Esther Buysmans, 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
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Werkdagen vrijwillig natuurbeheer Velpe-Mene

Winter 2018

Zaterdag 2 februari 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Meldertbos
Plaats: Bosberg, Meldert Dorp
Info: Eddy Stas, 016 76 72 43, stas.eddy@skynet.be
Zaterdag 9 februari 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Mene-Jordaan
Plaats: einde Pertsestraat aan picnicbank
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be
Zaterdag, 16 februari 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Zwarte Bos
Plaats: Ingang reservaat, Zwartenhoekstraat tegenover huisnr.
12A, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70,
esther.buysmans@telenet.be
Winterwerkdag Getebeemden, Hoegaarden. Foto NP Velpe-Mene

Zondag 23 november 2018 vanaf 14u00 tot 17u00
Moutsborn Vissenaken
Aanplant struiken
Afspraak: 13u45, Sint-Maartenskerk, Metselstraat, Vissenaken
of 14u00, Quirinusweg (= Houtemspad), Vissenaken
Info: Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61,
jorg.lambrechts@natuurpunt.be
Zaterdag 19 januari 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Hazenberg
Plaats: Moordenaarsweg, zijstraat Hoegaardsesteenweg, Opvelp
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70,
esther.buysmans@telenet.be

Tentoonstelling

Natuurpunt
ene
Tienen Velpe-M

r
Kunst voor Natuu

Zaterdag 23 februari 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Rozendaalbeekvallei
Plaats: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Zaterdag 2 maart 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Paddepoel - Middenloop Velpevallei
Plaats: Bunsbeek Walmersumstraat thv huisnr. 44
Info: Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61,
jorg.lambrechts@natuurpunt.be
Zaterdag 9 maart 2019 vanaf 13u30 tot 17u00
Meldertbos
Hopen maken voor ringslang
Plaats: Poort Bosberg, Meldert Dorp
Info: Eddy Stas, 016 76 72 43, stas.eddy@skynet.be

Sterrenwandeling onder de blote hemel
in Tienen
Zaterdag 8 december 2018
Afspraak: 20u00, Pand 10, Stationsplein, Tienen
Afstand: 5 km
Tip: Trek een warme jas aan en zorg voor laarzen
of stapschoenen.
Beperkte parkeergelegenheid,
kom bij voorkeur met de fiets of te voet.
Info: Peter Pelegrin, peter.pelegrin@telenet.be,
0496 42 81 91
of Filip Bolleire, filip.bolleire@gmail.com,
0473 48 54 35
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En eveneens niet te missen:

Onze jaarlijkse Straffe kost in Hoegaarden
Zondag 23 december 2018
Afspraak: 13u30 (tot 16u30)
Kruispunt Jongensschoolstraat en Boststraat,
Outgaarden
Info: zie p. 18
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De focusactiviteiten van Natuurpunt Oost-Brabant zijn brede en verzorgde publieksactiviteiten, 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.
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. ten voordele van het
reservatenfonds voor de aankoop van natuurgebieden. Kinderen nemen gratis deel.

Vrijdag 16 november 2018
Voordracht over de bever in Tremelo

De bever is ondertussen zowat uitgegroeid tot de mascotte van Natuurpunt Tremelo. Hoog tijd dus om wat
meer te weten te komen over dit mysterieuze, maar bijzonder ijverige knaagdier.
Sofie Thys gaat ons er meer over vertellen.
Afspraak: 19u30-21u00, Gemeentehuis, Veldonkstraat 1, Tremelo
Info: natuurpunttremelo@gmail.com
De bever. Foto Eric Malfait

Zondag 25 november 2018
Op zoek naar najaarszwammen in het Heibos te Kortenaken (Hoeleden)

Het Heibos situeert zich in het zuiden van het Hageland in de gemeente Kortenaken tussen de Velpe en
de Grote Getevallei. Het natuurgebied bestaat uit een oud loofbos doorspekt met heidefragmenten en
weilanden, en is omringd door behaagde hooilanden. Het gebied werd door Natuurpunt aangekocht in 1999
en is ondertussen meer dan 80 ha groot. Het bos is één van de weinige overgebleven restanten van het
grote Kolenwoud. Hier tref je nog honderden jaren oude beuken en zomereiken aan. Dode en omgevallen
bomen in deze robuuste natuur zijn er de thuis van zwammen. Zij vormen de basis van dit rijke en biodiverse
ecosysteeem. Niettegenstaande het hoogseizoen van de zwammen reeds voorbij is, is er nog steeds van alles
Met de deskundige uitleg
te zien. Het geoefende oog van onze natuurgids laat jullie tijdens deze exploratiewandeling kennismaken met van Georges Buelens.
de boeiende microwereld die zich afspeelt in het Heibos.
Foto Jaak Geebelen
Meebrengen indien mogelijk: loupe
Natuurgids: George Buelens
Afspraak: 14u00, ingang Heibos, Wittebosstraat, Hoeleden
Info: Jaak Geebelen, 0484 41 38 06, geebelenjaak@gmail.com

Zondag 23 december 2018
Straffe kost in Outgaarden, Hoegaarden (N&E)

De Straffe Kostwandeling is al 11 jaar een traditie.
Deze jaarlijkse klassieker sluit de activiteitenkalender van het jaar voor Natuurpunt Velpe-Mene en de
Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant af.
We trekken onze winterschoenen aan op zoek naar verrassende hoeken van de gemeente Hoegaarden. Dit
jaar trekken we met rasvertellers Johan en Pieter naar Outgaarden. Zoals steeds zal er aandacht zijn voor
natuur, landschap en erfgoed.
Afspraak: 13u30-16u30, Kruispunt, Jongensschoolstraat en Boststraat, Outgaarden
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Hoegaarden
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00 - 016 76 54 36, johanviaene@hotmail.com

De Straffe Kostwandeling
kan heel straf zijn. Foto Thys
van den Audenaerde

Woensdag 26 december 2018
Glühweinwandeling in Vorsdonkbos door NP Begijnendijk

Een sfeervolle winterwandeling in grote groep, met verhalen bij start en einde en een borrel onderweg!
Achteraf kampvuur met lekkere glühwein.
Afspraak: 13u00-20u00, Kasteel van Nieuwland, Beemdenstraat 62-63, Aarschot
Begeleider: Kristen Steensels
Organisatie: Natuurpunt Begijnendijk
Info: 0497 43 52 67
Vorsdonkbos.
Foto Luc Vervoort
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Zaterdag 24 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Aarschot

Op zaterdag 24 november organiseert Natuurpunt Aarschot
de Dag van de Natuur in het Kalsterbos. Een dag waarop we
buurtbewoners, jeugdbewegingen en leden uitnodigen om mee
te helpen in ons natuurgebied.
Afspraak: 9u30, onverhard zijstraatje van de Klein Opperstraat
bijna aan het kruispunt met de Vleminkstraat in Langdorp.
Parking: Manege Ruitershof, Diepvenstraat 18 in Langdorp.
Vandaar de pijltjes volgen tot op de locatie. Met de fiets kan
je tot aan het perceel rijden.
Info: Walter Weckhuysen, walterweckhuysen@yahoo.com of
0497 91 01 80
Zie voor meer uitleg p. 9 van dit tijdschrift

Zaterdag 24 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Haacht

Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur, en een vuurtje
stoken? Dat kan tijdens de gezinswerkdag van Natuurpunt
Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met
kinderen. Op een avontuurlijke manier maken kinderen en
volwassenen kennis met het werken in de natuur: waarom is het
nodig, waarom doen we juist dit werk?
Wij zorgen voor soep of hapje en een drankje.
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen zijn een
goed idee
Afspraak: 13u00-17u00: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’, Wilde
Heide, Haacht
Begeleider: Johan De Meirsman, 0473 73 03 10

Dag van de Natuur in Lovenaerenbroek 2015. Foto Christine Daenen

Zaterdag 24 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Druivenstreek

Natuurpunt Druivenstreek en Hyla, de Amfibie- en
reptielenwerkgroep van Natuurpunt, werken sinds 2003 aan
betere natuur in de oude Groeve Vranckx: we maaien, kappen
en graven om de Vroedmeesterpad een veilig plekje te geven.
Wij voorzien handschoenen, knabbeltjes en drank. We
onderhouden poelen, ruimen takhout op, leggen takkenrillen en
steenhopen aan en plaatsen voortplantings-waterbakken voor
de Vroedmeesterpad.
Afspraak: 13u00-17u00, Zandgroeve Ganzemans, Kruispunt
Ganzemansstraat/Kleine Puystraat Neerijse (lokaal bekend
als Zavelstraatje), Neerijse
Begeleider: Thomas Vandenberghe

Zaterdag 24 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Druivenstreek

Help mee met het hakhoutbeheer in het Twaalf Apostelenbos.
In ons natuurgebied Twaalf Apostelenbos kan je die dag komen
helpen bij het hakhoutbeheer. Het doel is om de diversiteit van
het gebied, dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van de
hooilanden en elzenbroekbossen, te vrijwaren.
Afspraak: 14u00-17u00, Congoveld, Voerwegske, Tervuren
Begeleider: Tom Haerinck

Zondag 25 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Druivenstreek

Help mee met de creatie van een vlinderbos!
In de Reutenbeek proberen we het zoveel mogelijk
vlindersoorten naar de zin te maken. Op onze lijst staan
reeds zeldzame soorten zoals sleedoornpage, iepenpage,
koninginnepage, Spaanse vlag, grote weerschijnvlinder,
kaasjeskruiddikkopje en bruin blauwtje. Daar willen we ook
nog graag andere soorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder, aan
toevoegen.
Afspraak: 12u30-15u30, Begin holle weg Reutenbeek (parkeren in
de Rameistraat of Bergstraat), Reutenbeek 74, Overijse
Info: Sam Bennekens, bennekenssam@gmail.com

Zondag 25 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Zoutleeuw

Maaien, rasters plaatsen, bomen planten, afval ruimen,…
Voor heel wat Natuurpuntafdelingen is die dag de perfecte
gelegenheid om een grotere klus te klaren. Natuurbeheer is
immers natuurbeleving van de bovenste plank, in een prachtige
omgeving. Ook een hapje en drankje horen daar zeker bij. Of
wat dacht je van een ontdekkingstocht in het gebied? Je maakt
er kennis met geëngageerde mensen die samen het beste van
zichzelf geven voor meer en betere natuur.
Afspraak: 10u00-15u00, Het Vinne, Ossenwegstraat 70,
Zoutleeuw
Begeleider: Joachim Mergeay

Zondag 25 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Kampenhout en
Natuurpunt Boortmeerbeek

Het Weisetterbos heeft uw hulp nodig!
Vele exoten werden gekapt in het Weisetterbos, de vrijgekomen
plaats moet zo snel mogelijk ingeplant worden met inheemse
bomen.
Vele handen maken licht werk daarom doen we een beroep op
jou om een handje toe te steken op de Dag van de Natuur.
Afspraak: 10u00-15u00, Einde van de Wielewaallaan,
Kampenhout. Pijlen vanaf tuinmachines Van den Bossche,
Haachtsesteenweg 528
Begeleider: Steven Vansteenkiste

Zondag 25 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt
Scherpenheuvel-Zichem

Kom mee zwaluwnesten bouwen, vogelhuisjes timmeren en
eiken planten op de Dag van de Natuur.
Voorzie warme kledij, werkhandschoenen en aangepast
schoeisel. Wij zorgen voor een lekkere tas soep voor de
deelnemers.
Om te kunnen inschatten hoeveel werk/materiaal we moeten
voorzien, willen we je vragen ons te laten weten of je komt
Hopelijk tot dan!
Afspraak: 10u00-15u00, Schutstal van Testelt, net voorbij
Wijngaardstraat 74, Testelt
Info: Steven Onzea, 0497 05 29 12, steven.onzea@boomwerken.be

Zondag 25 november 2018
Dag van de Natuur Natuurpunt Leuven

Afspraak: 14u00-18u00, Ecocentrum (Provinciaal Domein),
Beemdenstraat, Kessel-Lo
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be
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