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Nieuws uit Midden-Brabant

De vier afdelingen in De Groene Vallei (Herent, 
Kampenhout, Kortenberg en MaViSt) nodigen u uit op de 
viering van 3 jaar bezoekerscentrum Groene Vallei!

De Groene Vallei vormt een groene oase tussen Brussel, 
Mechelen en Leuven. Natuurpunt beheert er 500 ha 
beschermde natuur en er zijn al 50 km aan wandellussen in 
onze gebieden.
Om het prachtige gebied Groene Vallei verder te verkennen, 
bouwen we nu al drie jaar aan ons bezoekerscentrum dat 
als poort dient voor het gebied. Het bezoekerscentrum 
ligt op het wandelnetwerk Demer en Dijle en het 
fietsknooppuntennetwerk. De GR Dijleland passeert er langs 
de deur en brengt de site in verbinding met het Torfbroek, 
Molenbeekvallei, Floordambos,... Tevens liggen diverse 
geocaches in het gebied.
In ons bezoekerscentrum kan je informatie over de streek 
verkrijgen, is er plaats voor natuur en milieueducatie. Het biedt 
ook een gezellige gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Praktisch:
Afspraak: Bezoekerscentrum Groene Vallei, 

Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps, Kortenberg
Opgelet: Kom zoveel mogelijk met de fiets! Er is geen parking 

aan het bezoekerscentrum!  
Parkeren met de auto op 10 min. wandelafstand: parking 
kerk Kwerps, parking sporthal Erps-Kwerps of parking kerk 
Nederokkerzeel.

Info: bc.groenevallei@natuurpunt.be

Natuurpunt Herent, Kampenhout, Kortenberg en MaViSt

Viering 3 jaar bezoekerscentrum Groene Vallei, Kortenberg
Zondag 7 juli 2019

Wat staat er te gebeuren:
• 11u00: start leuke korte wandeling (1 uur) met natuurgids, 

waarbij we gebruik maken van het kersverse wandelnetwerk 
‘Tussen Demer en Dijle’

• 12u00: plechtige inhuldiging van onze nieuwe buurttuin

• 12u30: plechtige inhuldiging van ons vernieuwd 
bezoekerscentrum en de prachtige voortuin

• 13u00: receptie in en rond onze prachtige brasserie

• 14u00: start fietstocht langs de mooiste plekjes in de Groene 
Vallei, met stop aan onze splinternieuwe vogelkijkhut aan de 
vijver in het natuurgebied De Molenbeekvallei.

• Vanaf 14u00: om het half uur wandelingen in het Silsombos 
langs het wandelknooppuntnetwerk onder begeleiding van een 
natuurgids. Tijdens de wandeling kan je genieten van de bloei 
van prachtige orchideeën ‘de kroonjuwelen van de Groene 
Vallei’.

• Vanaf 14u00: kennismaking met de Zwarte Bij. Sinds dit 
jaar staan er dankzij de samenwerking met de organisatie 
ZwarteBij.org twee bijenkasten met zwarte bijen aan het 
bezoekerscentrum Groene Vallei, een nieuwe uitvalsbasis voor 
onze bedreigde inheemse honingbij!

• 15u00: kinderactiviteit met JNM (Jeugdbond voor 
Natuurstudie)

• 17u00: vrijlating van gerevalideerde dieren door het team van 
Vogelbescherming Vlaanderen

• Er worden hapjes en drank voorzien tegen democratische 
prijzen.

Fo
to

 C
hr

is
ti

ne
 D

ae
ne

n




