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Diest en Bekkevoort trekken een jaar lang samen op
Half januari vond de Nieuwjaarsdrink van de afdelingen Diest
en Bekkevoort plaats in de tuin van het Bezoekerscentrum
Webbekomsbroek. Rond een paar vuurkorven konden leden van
beide afdelingen elkaar leren kennen en werden zij tijdens het
formele deel (de Algemene Ledenvergadering dus) op de hoogte
gesteld van de werking van de twee afdelingen. De belangrijkste
aankondiging was dat de twee afdelingen komend jaar gezamenlijk
optrekken. Zo kunnen we elkaar en elkaars werking beter leren
kennen en kan Diest de afdeling Bekkevoort in haar werking
ondersteunen. Alle aanwezigen waren het erover eens: het was
een gezellige en informatieve bijeenkomst.
-- Natuurpunt Diest en Natuurpunt Bekkevoort samen rond de
vuurkorven voor een nieuwjaarsdrink. Foto Saskia van den Berg

Vlindercursussen in Diest
Natuurlijk kun je op de websites van Diest en Bekkevoort de
kalender voor komend jaar raadplegen. Maar we willen toch
even extra onder de aandacht brengen dat we komend jaar veel
aandacht besteden aan insecten.
Tijdens de cursus Dagvlinders leert Joeri Cortens u de meest
voorkomende vlinders in uw tuin kennen. Tijdens de excursie gaan
we dan op zoek naar deze vrolijke fladderaars.
Lessen: 9 en 16 mei 2022 van 19u30 tot 22u30
Excursie: 5 juni 2022 van 14u00 tot 17u00
In de cursus Nachtvlinders, later in het jaar, neemt Wim
Veraghtert u mee in de fascinerende wereld van de motten,
oftewel nachtvlinders. Tijdens de Nacht van de vleermuis eind
augustus kunnen we dan met behulp van een lichtval deze minder
opvallende vlinders in werkelijkheid bekijken.
Lessen: 18 en 25 augustus 2022 van 19u30 tot 22u30
Excursie: 26 augustus 2022 van 21u00 tot 23u30

Beide cursussen bestaan uit 2 theorielessen en 1 excursie.
De theorielessen vinden plaats in het bezoekerscentrum
Webbekomsbroek in Diest. De prijs per cursus is € 25 voor
Natuurpuntleden en € 35 voor niet-leden. Als je inschrijft voor
beide cursussen ontvang je een kleine korting op de inschrijfprijs.
Inschrijven doe je via de website van Natuurpunt:
www.natuurpuntoostbrabant.be/diest-cursus-dagvlinders-2022
www.natuurpuntoostbrabant.be/diest-cursus-nachtvlinders-2022

Noteer ook:
In samenwerking met Aculea, de bijenwerkgroep, organiseren
we in de Week van de Bij op zondag 29 mei om 14u00 een
Hommelwandeling rond Fort Leopold. Iedereen is welkom op
deze wandeling. En het is een mooie kans voor wie vorig jaar de
cursus Wilde bijen volgde om de praktijkkennis uit te breiden
(zie p. 13 van dit tijdschrift).
Graag tot ziens in
Papenbroek, Dassenaarde of het Webbekomsbroek!

-- Veldparelmoervlinder.
Foto Pieter-Jan Alles

Afdelingen Aarschot - Begijnendijk - Bekkevoort - Diest - Holsbeek - Lubbeek - Rotselaar - Scherpenheuvel-Zichem - Tielt-Winge - Tremelo

N&L2022-1-VDP.indd 18

13/03/2022 23:13

HH
Cijfernieuws
van afdeling Natuurpunt Lubbeek

-- Het 600ste gezinslid van Natuurpunt Lubbeek ontving een
mussenapparement beschilderd door bestuurslid Gerda
Vanhoovels. Foto Benny L’Homme
603
Dit was het aantal gezinslidmaatschappen eind 2021. Lubbeek
behoort daarmee tot de top 3 grootste afdelingen qua
densiteit in Vlaanderen en Oost-Brabant. Traditioneel wordt elk
honderdste lidmaatschap gevierd met een persoonlijk geschenk.
Het gezin van Katrien, Hendrik, Sepp en Han uit Binkom
ontvingen een mussenappartement beschilderd door bestuurslid
Gerda Vanhoovels

-- Herstelling steenuilenkasten. Foto Fred Baete
45
Zoveel steenuilennestkasten zijn er in beheer op het grondgebied
van Binkom, Lubbeek en Pellenberg. Dit winterseizoen werden
een heel aantal nestkasten onderzocht op toegankelijkheid
en eventuele schade. Zo moest bij heel wat nestkasten het
dak vervangen worden of dienden ze in hun geheel een nieuw
bevestigingssysteem te krijgen. De technische dienst van de
gemeente Lubbeek bezorgde de op maat gemaakte daken.
3

Na Tafelbos (Binkom) en Processieweg (Lubbeek) werd er nu
ook in Koebos (Pellenberg), Spicht (Lubbeek) en Boekhoutbos
(Binkom) telkens een bosuilennestkast geplaatst. Zo voorzien
we in extra broedgelegenheid voor deze stevig gebouwde en
middelgrote uilensoort.

-- Installatie bosuilennestkast in Koebos. Foto Benny L’Homme

5000
Het aantal inheemse bomen en struiken dat al geplant werd op
Bergveld (Meensel-Kiezegem). Dit grote uitbreidingsgebied (7,5
ha) van het Boekhoutbos in Binkom werd samen met Forest
Forward (‘Het grootste bos’) en de bedrijven Fiscadvies, SAP,
Pantarein en Yuki aangeplant. In het kader van het vijftigjarig
jubileum van Natuurpunt Oost-Brabant werden daarnaast ook
nog 5 zomerlindes geplant. In het najaar van dit jaar wordt de
bebossing van opnieuw 3,5 ha hervat en worden opnieuw 5.000
bomen geplant. Met in totaal dus meer dan 10.000 bomen zal
het Boekhoutbos dus een nieuwe natuurverbinding vormen
tussen de natuurgebieden Zeyp in Glabbeek en Tafelbos in
Binkom!
-- Ploeg van SAP die hielp bij de aanplant van het Boekhoutbos.
Wie graag kennismaakt met dit project is welkom op de
wandeling Lentekriebels in Boekhoutbos en Tafelbos, dd 27 maart
(zie kalender in dit tijdschrift, p. 26)
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Wandelen in hartje Tremelo
Kom wandelen in Tremelo! Vanuit hartje Tremelo wandelen
we recht de natuur in. Of gaan we langs erfgoed en
bezienswaardigheden. Of doe je een superleuke wekkerwandeling
met je gezin!
Op zondag 27 maart starten verschillende begeleide wandelingen
naar Tremelose natuurgebieden. Voor alle leeftijden, voor alle
interesses en met verschillende afstanden. Kortom: voor iédereen.
VOORMIDDAG: CULTUUR
• Ontdek erfgoed en kunst in centrum Tremelo langs een
erfgoedwandeling met gids.
Afspraak: 10u00u aan zaal Lindebloesem, Kruisstraat 12,
Tremelo. Afstand ong. 2,5 km, duur ong. 1,5 uur
I.s.m. Gidsenbond Tremelo
Deze wandeling is toegankelijk voor kinder- en rolwagens.
Honden toegelaten aan de leiband.
• Laat je verwonderen tijdens de WekkerWandeling.
Een korte, toegankelijke wandeling voor gezinnen met
kinderen. Als het wekkertje rinkelt, gebeurt er iets leuks!
Afspraak: 10u30 aan zaal Lindebloesem, Kruisstraat 12,
Tremelo. Afstand ong. 2,5 km, duur ong. 1,5 uur
I.s.m. Bibliotheek Tremelo
Deze wandeling is toegankelijk voor kinder- en rolwagens.
Honden toegelaten aan de leiband.
•
•
•
•

NAMIDDAG: NATUUR
• Ontdek natuurgebied Zegbroek met zijn unieke natuur en
prachtige vlonderpaadjes.
Afspraak: 13u15 aan zaal Lindebloesem, Kruisstraat 12,
Tremelo. Afstand ong. 12 km, duur ong. 3 uur.
I.s.m. Natuurpunt Tremelo
Deze wandeling is niet toegankelijk voor kinder- en rolwagens.
Honden toegelaten aan de leiband.
• Trek het Laekdal in voor een boeiende tocht met een
natuurgids.
Afspraak: 14u15 aan zaal Lindebloesem, Kruisstraat 12,
Tremelo. Afstand ong. 8 km, duur ong. 2 uur.
I.s.m. Natuurpunt Tremelo
Deze wandeling is niet toegankelijk voor kinder- en rolwagens.
Honden toegelaten aan de leiband.

Geniet na van je wandeling bij een lekker streekbiertje en ontdek alles over wandelen en natuur in Tremelo aan de infostandjes.
Alle wandelingen worden begeleid door een gids.
Info- en drankstandjes op de startplaats aan zaal Lindebloesem (bibliotheeksite), Kruisstraat 12, Tremelo.
Draag stevig schoeisel voor de natuurwandelingen!

Natuurpunt Rotselaar nodigt uit
Zondag 1 mei 2022: Demerfietstocht
Voor alle fiets- en Demerliefhebbers organiseren we de ultieme
combinatie.
Julien Teugels gidst ons via verschillende interessante
stopplaatsen doorheen onze prachtige Demervallei.
Onze picknick verorberen we aan de ‘Demer picknicktafel’ met
een lekker fris drankje van Natuurpunt.
Om onze dag in schoonheid af te sluiten, omstreeks 16u30,
drinken we nog iets lekkers in de cafetaria van ‘De meander’ in
Rotselaar.

Afspraak: 10u00, Festivaltoren site Rock Werchter
Meebrengen: Uw stalen ros natuurlijk en
fietsenbandenplakgerief! Fluo hesje, helm voor extra
veiligheid. Indien nodig regenkledij.
NIET VERGETEN: eigen picknick! En de zon
Inschrijvingen: www.natuurpunt.be/agenda/demerfietstochtdwars-door-de-demervallei-51996
Info: Veerle Vervoort: 0486 29 46 35

Zondag 22 mei 2022: centrum van Rotselaar
Zwaluw- en dorpsvogelwandeling

Echte acrobaten in de lucht, kampioenen muggenvangers,
kwetteraars, klauteraars en metselaars…
maar onze koesterbuur ‘de huiszwaluw’ heeft het echt niet
gemakkelijk. Kom meer te weten over deze en andere gevleugelden
op onze dorpsvogelwandeling.
We wandelen door het centrum van Rotselaar waar de huiszwaluw
zich genesteld heeft. We leren waarom de huiszwaluw zo graag
in het centrum van Rotselaar vertoeft en wat wij als burger voor
haar kunnen doen. Hopelijk kunnen we veel mensen enthousiast
maken voor deze bijzondere vogel, zodat we hem beter kunnen
beschermen.

-- huiszwaluw
bij zijn nest.
Foto © Rollin
Verlinde, Vilda
Afspraak: 10u00, parking gemeentehuis Rotselaar
Voor wie: Voor iedereen, kinderspeurneuzen van harte welkom!
Meebrengen: Indien in bezit… je verrekijker!
Inschrijven: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-rotselaar
Info: Sigrid.zaman@gmail.com

20• Natuur en Landschap 2022/1
N&L2022-1-VDP.indd 20

13/03/2022 23:13

