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 Zondag 17 november 2019
Landschapswandeling Luienberg, Bekkevoort

De Luienberg maakt deel uit van een reeks Diestiaanheuvels. Vanop de site, die zich op de zuidelijke helling 
van de heuvel situeert, kijk je uit over de vallei van de Begijnenbeek en de Hermansheuvel. Gezien de hoogte, 
circa 63 meter, biedt de locatie ook in alle richtingen een uitgestrekt panorama over de omgeving. Bij de 
opgravingen in het verleden werden op deze site ook een afgetekende concentratie lithische artefacten 
(stenen werktuigen) gevonden.

Afspraak: 14u00-17u00, Onze-Lieve-Vrouwkerk (parking), Dorpsstraat 10, 3460 Assent.
Info: Natuurpunt Bekkevoort, natuurpuntbekkevoort@skynet.be of 013 32 79 49

 Zondag 1 december 2019
Landschapswandeling Wommersom, Linter

De winter is niet het ideale moment om bijzondere natuur waar te nemen… Maar de Getevallei heeft meer te 
bieden dan dat, zeker op landschapsniveau! De uitgestrekte hooilanden en graasweiden, lokaal nog omsloten 
door haagkanten, de robuuste inborst van eenzame knotwilgen of de sierlijkheid van slingerende grachten 
laten je nooit los als wandelaar. In het verleden werden weersomstandigheden van wind en mist tot regen of 
sneeuw al bedwongen. Maar telkens kan er genoten worden van dit prachtige rivierlandschap.
Dit jaar kom je toch ook?!

Afspraak: 14u00 tot 17u00, Sint-Kwintenkerk, Sint-Kwintenstraat 11, Wommersom
Organisatie: Natuurpunt Linter i.s.m.Natuurpunt Zoutleeuw
Info: Jan Vanwinckel, 0477 60 37 54, vanwinckel.jan@gmail.com

 Zondag 22 december 2019
Straffe Kostwandeling, Goetsenhoven (Tienen)

De Straffe Kostwandeling is al 12 jaar een traditie. We trekken onze winterschoenen aan op zoek naar 
verrassende hoeken in en rond de gemeente Hoegaarden. Dit jaar steken we de gemeentegrens over en 
verkennen we Goetsenhoven. Goetsenhoven, een buitengemeente van Tienen, met nog een zeer landelijk 
karakter, gelegen op de taalgrens en grenzend aan Wallonië en Outgaarden. Zoals steeds zal er aandacht zijn 
voor natuur, landschap en erfgoed. 
Goede wijn behoeft gaan krans: elk jaar hebben we een ruime opkomst van deelnemers. Ook dit jaar zullen 
rasvertellers Johan en Pieter ons meenemen op verkenning.

Afspraak: Oorlogsmonument, Goetsenhovenplein 20, Goetsenhoven
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00, johanviaene@hotmail.com en  

Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be

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.
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