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-- Run for Nature Dassenaarde. Foto Chris Wouters

We nemen hier alvast voor de komende periode geplande activiteiten binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant op. Deze 
activiteiten tonen hoe de inzet van onze vrijwilligers op het terrein het verschil maakt voor natuur- en biodiversiteit in onze regio.

 Zondag, 2 mei 2021
Orchideeënwandeling Snoekengracht, Boutersem

Coronaproof wandelen op uitgezet circuit
Afspraak: 13u30, ingang Snoekengracht tegenover NMBS-station, Stationsstraat, Vertrijk
Info: Walter Troost, 0487 47 85 26 - 016 73 42 79, walter.troost@gmail.com

 Zondag 9 mei 2021
Run for Nature Dassenaarde, Diest

Indien de Run kan doorgaan, zal dit onder aangepaste vorm zijn. 
Info: zie p. 19 van dit tijdschrift
Inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/run-nature-2021-dassenaarde-45694

 Zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021
Viering 20 jaar Natuurpunt om en rond de abdij van Vlierbeek, Leuven

Dagvullende programma’s: zie p. 25 van dit tijdschrift.
Info: website van Natuurpunt Leuven www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leuven  

of de Facebookpagina www.facebook.com/natuurpuntleuven

Kijk op de website www.natuurpuntoostbrabant.be om te weten wat er verder nog gepland staat en onder welke 
vorm, en wat eventueel afgelast wordt ten gevolge van de corona-ontwikkelingen en -maatregelen.
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 Zondag, 16 mei 2021
Viering 20 jaar Rozendaalbeekvallei, Vissenaken (Tienen)

Startdag van het bezoekersseizoen De Gors met:
- Project ‘Meter/Peter een Boom’ 
- Officiële inhuldiging totempaal

Afspraak: 13u30 tot 18u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be en Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be

 Zondag 23 mei 2021
Wilde bijenwandeling op de Wijnberg en in de Demerbroeken in Rillaar

Begeleiding: Pieter Van Ormelingen 
Afspraak: 13u30, einde Kortakker aan de brug over de Motte, Rillaar 
Info: Ronny Weckhuysen, 016 56 35 99 of Linda.ronny@skynet.be

 Maandag 24 mei 2021 
Dijle levend door Leuven

Deze keer verkennen we de benedenloop de Molenbeek van aan zijn monding in de Dijle aan het Sportkot tot om  
en rond de Abdij van Park.  

In samenwerking met: Leuvens Historisch Genootschap en Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.
Afspraak: 14u00, De Spuye aan het Sportkot, Tervuursevest, Heverlee. 

Onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken de website van Natuurpunt Leuven 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leuven of facebookpagina https://www.facebook.com/natuurpuntleuven

Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

 Zondag, 6 juni 2021
Weterbeek: 25 jaar later - 20 jaar verder, Bierbeek

Coronaproof wandelen op uitgezet circuit
Afspraak: vertrek 13u30 tot 15u00, kapel Brempt (rondpunt), Lovenjoelsestraat (kruising met Soveneelstraat), Bierbeek 
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
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 Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021
‘Mottenzotten en vlindervinders-weekend, Rotselaar

Wie kent het verschil tussen een vlinder en een nachtvlinder? Is een nachtvlinder altijd een grijze mot? Dit en nog veel meer komen we 
te weten op ons ‘mottenzotten’- weekend. Deze natuurbeleving is ook uitermate geschikt voor de kinderen onder ons.
Na een korte toelichting gaan we interactief op zoek naar de juiste antwoorden.
We gaan dus zelf aan de slag! Smeer maken, nachtvlindervallen zetten... Daarna staat een dampende pot soep klaar.
Zondagochtend (rond 6u30) na een geurende tas koffie en een heerlijke koffiekoek gaan we in onze bubbels de vallen bekijken. Voor de 
grote avonturiers is er de mogelijkheid hun tentje mee te brengen en ter plaatse de sterren te tellen…

Afspraak: 19 juni 2021 van 16u30 tot 23u59 en 20 juni 2021 van 00u01 tot 10u00
Inschrijvingen en info: sigrid.zaman@gmail.com - verplicht in te schrijven! 

 Zondag 27 juni 2021
Torfbroek in bloei, Kampenhout

Wil jij graag eens op bezoek komen in het ‘heropbloeiende’ Torfbroek onder begeleiding van een doorwinterde gids? Of wil jij graag 
meer weten over de geschiedenis en het (toekomstige) verloop van de natuurinrichting die gaande is in het gebied? Schrijf je dan zeker 
in voor de wandeling in het kader van 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant op zondag 27 juni 2021. De orchideëenweelde zal dan op z’n 
hoogst zijn, dus verwacht je aan fascinerende details en prachtig landschappen. 

Meer info en inschrijven: torfbroek@scarlet.be, zie ook p. 24-25 van dit tijdschrift

 Zondag 4 juli 2021 
Interactieve zomerwandeling Bertembos, Herent

Begeleiding: Gerard Moors, 0472 33 33 62
Afspraak: 14u30, Bosstraat iets voorbij Bertembosfeestzaal aan glasbakken (komende van Bertem)

 Zondag 11 juli 2021
Op zoek naar waterleven in Molenheide (voor gezinnen met kinderen), Aarschot

Afspraak: 13u30 Heimolen, hoek Molenheidestraat-Windmolenstraat, Langdorp
Info: Johan Eyckmans, 0486 02 10 46, johan.eyckmans@gmail.com

 Zondag, 11 juli 2021
Big Jump: 10de Big Jump in de Grote Gete, Tienen

Dit jaar is het de 10de maal dat we samen in de Tiense Grote Gete springen voor zuiver water in al onze waterlopen.  
De Jump gaat stipt om 15 uur door.
Doe mee en spring ook voor proper water! 

Afspraak: vanaf 14u00 tot 18u00, eigenlijke jump om 15u00, brug Grote Gete, Pastoorstraat, Tienen 
Organisatie: Natuurpunt Tienen en Natuurpunt Hoegaarden
Info: www.velpe-mene.be/tienen/bigjump-2020.htm 

https://www.goodplanet.be/nl/big-jump-nl

 Zondag 15 augustus 2021
Landschapswandeling in het Hagelands Bos (van Tienbunderbos naar Houwaartse Bergbos)

Afspraak: 13u30, Regenkapel, Jennekensstraat 327, Rillaar 
Info: Ewald Van Dyck, 0486 809898 of beheerteam.hb.10bb@gmail.com

 Zaterdag 28 augustus 2021
Nacht van de Vleermuis in Tienbunders, Zoutleeuw

Tienbunders is één van de enige echte bossen in Zoutleeuw en omgeving. Het bos vol oude bomen is eigendom van Natuurpunt, erkend 
als natuurreservaat en grenzend aan een zeer interessant en mooi privédomein. 
Tienbunders is het perfecte biotoop voor een aantal soorten vleermuizen, o.m. de zeldzame bosvleermuis komt er voor. Samen met een 
gids en gewapend met een batdetector, die toelaat de sonargeluiden van de vleermuizen hoorbaar te maken, gaan we op zoek in het 
pikdonkere bos.

Afspraak: 21u00, kruising Ketelstraat en Tien Bundersweg in Zoutleeuw

-- Weterbeek: moerasbos met 
dotterbloemen. Foto Jules Robijns


