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Boeiende activiteiten voor jou geselecteerd: deelname gartis voor leden, niet-leden betalen € 1.
N Zaterdag 31 maart 2012
Uilenwandeling in Zuurbemde (Glabbeek)

Maart is dé maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het verdedigen 
van hun territorium en het versieren van een partner en laten dan ook het meest van zich horen. Peter Collaerts 
neemt ons mee door het typische Hagelandse landschap met houtkanten, boomgaarden, oude bossen,… op 
zoek naar uiltjes. We trekken er bij valavond op uit, gewapend met lokgeluiden en zaklamp. Bosuil en steenuil 
waren vorig jaar van de partij, maar misschien vangen we dit jaar ook wel een glimp op van kerkuil of ransuil.
Afspraak: 19u15, kerk Zuurbemde (ten Oosten van de steenweg Tienen-Diest)
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50

N Zondag 1 april 2012
Voorjaarsbloeiers in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot)

De eerste percelen in Vorsdonkbos-Turfputten zijn al in beheer sinds 1979. Dankzij het beheer zijn intussen 
verloren gewaande natuurwaarden terug springlevend. Dit gebied is vooral gekend voor zijn bloemrijke graslan-
den met ontelbare aantallen gevlekte orchis. Maar ook in het voorjaar is dit een prachtig gebied, je kan komen 
genieten van bloeiende bosanemoon, muskuskruid, speenkruid, sleutelbloem en dotterbloem. Ook de sleedoorn 
staat op dit moment in bloei. 
Afspraak: 14u00, Oud stationsplein (hoek huidige Wipstraat en Vorsenzang) te Gelrode
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, Erwinrooms@skynet.be

N Zondag 15 april 2012
Akkervogelwandeling in Melkwezer (Linter)

Het plateau van Walsbergen herbergt nog een vaste populatie grauwe gorzen. De Werkgroep Grauwe gors 
bestudeert het gedrag van deze typsiche akkervogel jaarrond om zo de meest optimale beheermaatregelen te 
kunnen adviseren. Gezien de dramatische achteruitgang van deze soort is beschermingswerk gericht op winter-
overleving en broedsucces zeer urgent! Tijdens een kort bezoek aan het plateau van Walsbergen maken we aan 
de hand van landschapstructuren en teelten kennis met het typische en wenselijke leefgebied en bekijken we de 
kansen voor concreet beschermingswerk.
Afspraak: 8u00, kerk van Melkwezer
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be

N Zondag 22 april 2012
Vroege vogels in Paddepoel te Bunsbeek (Glabbeek) 

Het door Natuurpunt uitgebouwde natuurgebied de Paddepoel/Velpevallei is met z’n doorstoommoeras,  
bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje  
wel in vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner 
te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische 
verleidingsdeuntje, de wulp jodelt er op los en ook de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de 
andere weidepaal in 
de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge  
Noorden graag even halt houden in dit unieke natuurgebied. Witgat en groenpootruiter zullen zeker van de 
partij zijn, maar ook kleine plevier, kemphaan, bosruiter, tureluur en andere steltlopers zie je in deze periode 
van het jaar in het doorstroommoeras om wat op krachten te komen en te eten. 
Nadat oog en oor verwend zijn door zoveel leuks, is het hoog tijd om ook de tong te strelen met een (h)eerlijk 
Hagelands ontbijt en de neus te verwennen met een kopje dampende fair-trade koffie of appelsap uit eigen streek. Het ontbijt is 
samengesteld uit streekproducten en fair-trade producten voor een democratische prijs: € 8 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16 j). 
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven voor het ontbijt is wel verplicht (zie hieronder). De opbrengst van het ontbijt 
is bestemd voor het reservatenfonds project 3997 en dus voor de uitbouw van het gebied Paddepoel/Velpevallei.
Afspraak: 7u00, PC Bunsbeek (Bunsbeekdorp)  

 8u00-10u30: Een (h)eerlijk Hagelands ontbijt
Info en inschrijven voor het ontbijt:  tot en met 21 april, Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@skynet.be of 

Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be . 
Op zondag 13 mei 2012 om 14u00 kan je de wandeling nog eens overdoen met Jorg Lambrechts maar dan meer gericht op het landschap 
en de rijke plantengroei: Landschapswandeling Velpevallei met bezoek aan bloemrijke graslanden.

Steenuil.  
Foto Marc Van Meeuwen

Vorsdonkbos in de lente.  
Foto Luc Vervoort

Grauwe gors.  
Foto Freek Verdonckt

Paddepoel/Velpevallei.  
Foto Luc Nagels
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N Zondag 22 april 2012
Lentewandeling voor de jeugd in Veltem-Beisem (Herent): Koesterburen

Buren: we hebben er allemaal: je speelt met de kinderen uit je buurt, je maakt een praatje met de buurvrouw, 
misschien wordt er in jouw buurt een straatfeest georganiseerd…Goede buren maken het leven aangenaam. 
Goede buren moet je koesteren: je helpt elkaar waar nodig.
De planten en dieren om ons heen zijn ook onze buren. Ook zij maken ons leven aangenaam. Wie zou er wil-
len wonen in een buurt zonder bomen, struiken, bloemen, vogels of vlinders? Sommigen onder hen hebben 
het moeilijk: ze missen poelen en beekjes met proper water, hun leefgebied wordt verkaveld en volgebouwd, 
bomenrijen, bosjes en hagen verdwijnen. Ook deze buren moeten we koesteren en helpen waar nodig. Het zijn 
m.a.w. onze ‘koesterburen’.
Wil je kennismaken met een aantal Herentse koestersoorten? Wil je weten hoe je die soorten kan beschermen? 
Kom dan naar onze volgende wandeling afgestemd op jongeren. Mama’s, papa’s en grootouders zijn ook wel-
kom!
Afspraak: 14u30, Kerk van Beisem, Kerkstraat, Veltem-Beisem

Info: www.natuurpunt-herent.be of Lies.Natuurpuntherent@gmail.com

N Zondag 29 april 2012
Vroege ochtendwandeling in Boortmeerbeek met (h)eerlijk ontbijt door Oxfam 
Wereldwinkels 

Je kan kiezen voor een (h)eerlijk ontbijt voor of na je wandeling doorheen het Boortmeerbeeks Broek, een uit-
gestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige donken. De voorjaarsbloeiers 
staan dan in volle pracht en zangvogels zoals de tjftjaf of fitis gaan vanaf ‘s morgens vroeg een muzikaal gevecht 
aan. Kom mee genieten van de mooie vergezichten, houtkanten en ochtendlijke rust ...
Afspraak: 7u00 en 10u00, kerk Boortmeerbeek
Reserveren is nodig, dit kan via 015 61 79 61 of www.natuurpuntboortmeerbeek.be

N Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2012
Dubbelactiviteit orchideeënkijken

Zaterdag 5 mei: Orchideeën kijken in de Snoekengracht te Vertrijk (Boutersem)
De Snoekengracht is bekend voor zijn massaal aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. Toen 
Natuurpunt in 1976 met het beheer van de Snoekengracht begon, waren er maar een zevental brede orchissen 
in een verruigd grasland met veel brandnetel. Nu is de Snoekengracht een voorbeeld van bloemenpracht met 
een gele zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden knolsteenbreek en meer dan 5000 
bloeiende brede orchis. De Snoekengracht is het bewijs dat door aankoop concreet gewerkt wordt aan duur-
zame biodiversiteit en dit midden in het dorpsweefsel van Vertrijk en Boutersem. Zonder de actie van Natuur-
punt was het gebied verdwenen en was er een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel van natuurbeleving en 
inspiratiebron voor de scholen in Boutersem.
Voor de geschiedenis van de snoekengracht: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm.
De orchideeënwandeling is ondertussen een klassieker waar jaarlijks een 100-tal bezoekers naar dit volgehou-
den beheer komen kijken. De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut 
gaan voor een versterking van dit gebied dat ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 
35 ha 
Afspraak: 19u00, NMBS-station Vertrijk te Boutersem 
Info: natuurpunt@velpe-mene.be, Georges Buelens, 016 63 26 42

Zondag 6 mei: Orchideeën kijken in het Aardgat te Tienen 
Even boeiend is ongetwijfeld het verhaal van het Aardgat in Tienen. Een deel van het moeras werd opgevuld in 
de jaren 60 tot 70 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie 
van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard 
worden en in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort 
van Tienen herbergt ondertussen een rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) 
met veel brede en bosorchis en de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Ook dit gebied 
is een voorbeeld van een rijke biodiversiteit die zonder de actie van Natuurpunt Oost-Brabant verloren zou ge-
weest zijn. Het Aardgat is eveneens gelegen binnen de ruilverkaveling Willebringen: we zullen resoluut inzetten 
op een versterking en uitbreiding van dit natuurgebied in de stedelijke sfeer.
Afspraak: 14u00, voorkant NMBS-station Tienen
Info: Peter Pelegrin, 0496 42 81 91, peter.pelegrin@telenet.be

Kamsalamander.  
Foto VildaPhoto

Bosorchis.  
Foto Ewoud L’Amiral

Brede orchis.  
Foto Kevin Lambeets

Oranjetip.



www.natuurpuntoostbrabant.be • 15

N Zondag 6 mei 2012
Lentewandeling in de Spicht te Lubbeek

Terecht mag men hier spreken van ‘adellijke natuur’. Nergens tref je zo’n verscheidenheid van unieke pareltjes 
natuur aan binnen één gebied : beekbegeleidende gras- en hooilanden, broekbossen, één van de grootst aan-
eengesloten rietvelden met een open waterpartij, bulten pluimzegge, een hangveen... Niet verwonderlijk dat dit 
gebied een rijke en gevarieerde fauna en flora herbergt. Recent werd hier nog de Europees zeldzame zeggekorf-
slak aangetroffen. In de broekbossen krijgen de natuurelementen vrij spel. Dood hout brengt leven en heeft een 
enorme aantrekkingskracht op spechten, waaronder de zwarte specht.
Afspraak: 9u00-11u30, Gemeentehuis van Lubbeek (Gellenberg nr 16)
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, bennylhomme@hotmail.com

N Zaterdag 13 mei 2012
Wandeling Antitankgracht in Haacht

De voorbije jaren hebben ingrijpende werken plaatsgevonden in de Antitankgracht. We zijn dan ook fier om het 
resultaat te tonen. Hier leven heel wat zeldzame planten en dieren waaronder de kamsalamander.
Het natuurreservaat strekt zich uit als een groen lint doorheen het landschap. De omgeving van de waterrijke 
gracht is één van de mooiste plekjes in onze provincie.
Afspraak: 14u00, Keerbergsesteenweg te Haacht, vlak vóór de brug over de Dijle.
Info: www.natuurpunthaacht.be of Luc Bijnens, 016 60 29 67

N Zondag 20 mei 2012
Getevallei-wandeling in Doysbroek te Linter

De wandeling start niet voor niets aan het natuurgebied Doysbroek. Dit natuurgebied van ca. 30 ha vormt een 
belangrijke natuurstapsteen in de Grote Getevallei, gelegen tussen het Tiens Broek en het knappe natuurcom-
plex Aronst Hoek te Geetbets-Rummen. Door gericht beheer werden voormalige populierenplantages omge-
vormd tot een mozaïek van kruidenrijke hooilanden met vele kleine landschapselementen, broekbossen en 
ruigten. Het ideale biotoop voor de gemeentelijke koestersoort kamsalamander, ook wel gekend als de ‘Gete-
draak’. Het Doysbroek sluit oostwaarts aan op het Getebos waar het wandeltraject verder loopt; een grootscha-
lig natuurontwikkelingsproject van de provincie Vlaams-Brabant. In 2012 worden in de Getevallei maar liefst 21 
poelen aangelegd. Zo kan de kamsalamander zich opnieuw verspreiden over de ganse vallei. De terugtocht langs 
de Grote Getedijk laat ons finaal genieten van de meanderende rivier en het kleinschalig rivierenlandschap.
Afspraak: 9u00-12u00, Doysbroek, einde Getestraat (Neerlinter)
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76

N Zondag 27 mei 2012
Hooilandflora in het Lovenarenbroek in Kessel-Lo (Leuven)

Het Lovenarenbroek is een educatief natuurgebied gelegen in het Provinciaal domein van Kessel-Lo, nabij het 
Ecohuis. Ooit was het Lovenarenbroek een groot moerasgebied, in de vallei van de Dijle, dat zich uitstrekte 
van de 12de eeuwse Leuvense ring tot aan de voet van de Kesselberg. De Leuvenaars gebruikten een deel van 
dit gebied als hooiland. De percelen die Natuurpunt van de provincie Vlaams-Brabant huurt, bestaan uit een 
hooiland (dotterbloemhooiland), ruigte, een houtkant en een bos (elzenbroekbos).
In het dotterbloemhooiland doen we wat de Leuvenaars ons voordeden: twee maal per jaar wordt hier ge-
maaid en het maaisel wordt afgevoerd. Naast Dotterbloem groeien er nog tal van interessante en tegenwoor-
dig eerder zeldzame planten als echte koekoeksbloem, holpijp, bosbies, kale jonker, gele lis, grote valeriaan, 
blaartrekkende boterbloem, bosveldkers, beekpunge, moerasrolklaver, veldlathyrus, pinksterbloem ... Nog 
zeldzamer zijn paddenrus en moerasstreepzaad.
Afspraak: 10u00 en 14u00, ecocentrum, provinciaal domein Kessel-Lo, ingang Beemdenstraat
Info: Geert Sterckx, geert.sterckx3@telenet.be, 0488 86 08 63

Spicht.  
Foto Benny L’Homme

Antitankgracht.  

Doysbroek.  
Foto Kevin Lambeets

Lovenarenbroek.  
Foto Sven Goethals
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N Zaterdag 2 juni 2012
Lezing over Natuur in Herent, gevolgd door 2 wandelinen in de natuur op 10 en 17 
juni 

Wat is ‘natuur’? Hoe ziet ‘natuur’ eruit? Is ‘natuur’ beperkt tot niet- bebouwde zones en natuurgebieden? Is na-
tuur enkel in weidse landschappen te vinden of toch niet? Is een stadspark of een tuin ook natuur?
Wat valt er waar te nemen in ‘de’ natuur? Waar vind je nog ‘natuur’? Waar vind je nog ‘natuur’ in Herent?
Wie zorgt voor de ‘natuur’? Vereist ‘natuur’ onderhoud? Hoe zit het met de resterende natuur en het Herentse 
gemeentebeleid?
Nieuwsgierig geworden? Had je graag een antwoord op deze en nog vele andere vragen met betrekking tot ‘de’ 
natuur?
Kom dan naar onze educatieve lezing en fototentoonstelling over ‘Natuur in Herent’, en vergezel ons op 2 
wandelingen door typische Herentse natuurlandschappen. Al deze activiteiten worden je aangeboden door de 
plaatselijk kern van Natuurpunt. Op 10 juni verkennen we de holle wegen. Op 17 juni maak je kennis met de Mo-
lenbeekvallei, één van de twee erkende natuurgebieden van Natuurpunt Herent. De laatste wandeling sluiten 
we af met een ‘toostmoment’ op wat we nog bezitten aan natuur in Herent.
Lezing: 19u30, Zaal De Nok, GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020 Herent
Wandeling holle wegen 10 juni: afspraak 14u30 kerk van Winksele
Wandeling Molenbeekvallei 17 juni: afspraak 14u30 parking Kerk Beisem
Info: www.natuurpunt-herent.be of Lies.Natuurpuntherent@gmail.com

N Zondag 3 juni 2012
Weg-Wijs in het Zegbroek in Tremelo

Het Zegbroek is één uit de reeks van oude fossiele Demermeanders (weliswaar vandaag langs de huidige Dijle-
loop gelegen) die zijn ontstaan op het einde van de laatste ijstijd zo’n tienduizend jaren geleden. Vorsdonkbos-
Turfputten, de Putten van Fonteyn, de Broekelei en het Cassenbroek zijn andere bekende voorbeelden. Ook hier 
betreft het een zeer nat veengebied waar verschillende verlande turfputten zijn terug te vinden, getuige het 
voorkomen van trilveen. Het gebied is overigens een lappendeken van prachtig (broek)bos, vochtig bloemrijk 
grasland en zuivere kleine waterpartijen. En dus een paradiijs voor amfibieën, zangvogels van moerasbos en 
struweel en nectarzoekende insecten. De huidige Dijlevallei is er – in tegenstelling tot de aangrenzende Keer-
bergse dennenbossen – nog steeds een hapklare prachtige open ruimte vol wandelmogelijkheden. En Natuur-
punt zorgde afgelopen jaren voor de krent in de koek met het schitterende Zegbroek als resultaat. Tijd dus om er 
op verkenning te gaan. 
Kom mee de opening vieren van een nieuw wandelpad.
Een greep uit de activiteiten:
• Weg-Wijswandeling met landschapsposten
• Ondertekening Charter Biodiversiteit
• Groene fietstocht langs het Zegbroek
• En verder: kinderactiviteiten en animatie, infostanden en tentoonstellingen, hapje & tapje, koffie & pannen-
koeken, muzikale omlijsting.

Afspraak: welkom vanaf 10u00 tot 18u00 aan het museum van Pater Damiaan te Ninde - Tremelo.
Het volledige programma vind je vanaf mei op www.natuurpunttremelo.be
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44

N Zondag 10 juni 2012
Natuurontwikkeling en orchideeënwandeling in Rosdel te Hoegaarden

Rosdel is een uniek natuurontwikkelingsgebied van meer dan 60 ha met droge kalkgrashellingen, vochtige tot 
moerassige valleien met graslanden, rietlanden en ruigten en ontwikkelende broekbossen. Tot 2000 was dit 
grotendeels een akkergebied, ook waar nu de orchideeën bloeien. De beken werden gehermeanderd, door-
stroommoerassen werden tot stand gebracht, door maaibeheer werden soortenrijke en structuurrijke graslan-
den ontwikkeld daar waar de vroegere akkers op dagzomende Gobertangesteen lagen. Op vele plaatsen werd er 
ruimte gelaten voor de ontwikkeling van natuurlijk struweel met houtige gewassen zoals sleedoorn, hondsroos, 
viltroos, kardinaalsmuts en kornoelje. Spontaan kwamen een massa nieuwe soorten het gebied koloniseren 
zowel soorten van de kalkgraslanden als van bossen en struwelen. Het gebied wordt zelfs grensoverschrijdend 
in Wallonië verder uitgebouwd met de omgeving van het Cauberghbos. Het is één van de mooiste reservaten in 
een prachtig landschappelijk kader. 
Massaal bloeiende margriet, streepzaad, biggenkruid en soorten van kalkrijkdom zoals marjolein, donderkruid, 
borstelkrans of van zonnige hellingen zoals muizenoortje of slangenkruid. 
Tijdens de orchideeënwandeling zullen we in dit paradepaardje van natuurpunt.beheer vooral oog hebben voor 
de bijenorchis. Benieuwd? Kom dan op 10 juni naar Hoegaarden.
Afspraak: 14u00, kerk Hoegaarden
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36

Natuur in Herent

Zegbroek Tremelo

Rosdel Meiveld. 
Foto Jules Robijns


