
N Zondag 1 september 2013
Parnassiawandeling in Torfbroek, Kampenhout

Rond 1 september staan de studentenroosjes weer te fonkelen in de bloemrijke schrale graslanden van het 
Torfbroek. De laatste jaren is deze soort in het gebied aan een merkelijke opmars begonnen. We nodigen je niet 
alleen uit om naar deze parel te komen kijken. Ook de verscheidenheid aan najaarstinten is weergaloos, waar 
bijv. blauwe knoop een mooie bijdrage toe zal leveren.
En als de zon ook nog maar een beetje wil schijnen, zullen libellen en boomvalken niet uit de lucht te slaan zijn.
Afspraak: 9u30, einde Visserijlaan, Berg-Kampenhout

N Zondag 8 september 2013
Open monumentendag: Natuur en Erfgoeddag in Abdij van Park, Heverlee 

De abdij van Park is een uitzonderlijk goed bewaarde site, de gebouwen nog grotendeels in de staat zoals de 
bouwlustige abt Hieronymus de Waerseggere ze omstreeks 1730 naliet. Met bijhorende tuinen en vijvers en het 
omringend landschap vormt deze uniek bewaarde enclave een eiland van rust aan de stadsrand. De bescherming 
van abdij en omgeving en het nieuwe masterplan zorgen ervoor dat dit unieke landschap intact zal blijven.
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag is er een dagvullend programma met vroege vogelwandelingen, 
vrije wandelingen op aangeduid circuit, rondleidingen in abdij en domein, stands van de deelnemende partners.
Afspraak: 7u30 en 8u00 voor de vroege vogelwandelingen, vanaf 10u00 doorlopend voor de wandelingen en 

rondleidingen. Voor het concrete programma: zie p. 8 van dit tijdschrift.
Info: Natuurpunt Oost-Brabant, 016 25 25 19, npob@natuurpunt.be

N Zondag 8 september 2013
Wandeling in het Zegbroek in Tremelo 

Het Zegbroek is een vochtige, verveende oude meander van de Demer. Langs deze oude loop vinden we 
enkele turfputten. Deze zijn ontstaan bij het uitvenen van de verveende loop. Hier kan je een vrij zeldzaam 
natuurverschijnsel waarnemen: het trilveen. Plassen kunnen namelijk langzaamaan bedekt raken met een 
drijvend plantentapijt, wat we een drijftil noemen. Naarmate zo’n drijftil omvangrijker en steviger wordt en 
zich aan de oevers vastzet, spreken we van een ‘trilveen’. Wie zich op zo’n trilveen waagt, waant zich op een 
waterbed. Dit is een paradijs voor varens en zeggensoorten. 
Afspraak: 14u00, Museum Pater Damiaan, Pater Damiaanstraat 37, Tremelo
Info: Danny Schoovaerts, 0497 22 16 00

N Zondag 22 september 2013
Europese natuur in Bierbeekse vallei

Voor het Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’ heeft de Europese Commissie een door Natuurpunt ingediend 
Life Project goedgekeurd waarbij gedurende een periode van zes jaar extra middelen voorzien worden voor de 
aankoop, de uitbouw en het herstel van Europese Habitats. Dit geldt ook voor de Bierbeekse valleien.
Op 22 september willen we het grote publiek laten kennismaken met de natuur in de Bierbeekse valleien en de 
projecten van Natuurpunt. Er wordt een wandelcircuit met landschapsposten opgezet. Er is een zoektocht voor 
kinderen. De activiteit is doorlopend vanaf 13u30. Er is gelegenheid om rustig na te genieten in het historisch 
kader van de Schotteshoeve bij een drankje en een hapje.
Afspraak: vanaf 13u30, Schotteshof, Bergstraat 29, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be
Zie ook p. 24 van dit tijdschrift

N Zondag 6 oktober 2013
Herfstwandeling Tienbunderbos, Houwaart

Het Tienbunderbos is grotendeels gelegen in Rillaar en deels in Houwaart. Ondertussen heeft Natuurpunt er 
meer dan 75 ha in beheer. Het is een restant van het ‘kolenwoud’, een bos dat zich tot in de 18de eeuw uitstrekte 
over een heel stuk van (Vlaams-)Brabant. Het woud bedekte een deel van het Hageland, en ook Hallerbos, 
het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos behoorden hiertoe. Tienbunderbos is door de aanleg van de 
snelweg E 314 in twee stukken verdeeld. Het bos is gelegen op steile hellingen met ijzerzandsteen in de bodem. 
Meer vlakke delen hebben veel klei in de ondergrond: in de winter soms kletsnat (stuwwater) en in de zomer 
soms kurkdroog. Dit zijn dus landbouwkundig slechte gronden. De bossen zouden van nature behoren tot de 
‘matig zure eiken- en beukenbossen’, maar er werd in het verleden – met wisselend succes – geëxperimenteerd 
met allerlei sneller groeiende boomsoorten zoals naaldhout, Amerikaanse eik, robinia en zelfs verschillende 
sierbomen. In een diepe insnijding in het bos vindt de IJsbeek haar oorsprong. Verder vind je er ook nog kleine heideveldjes. De herfst is 
de ideale periode om van de herfstkleuren te genieten en paddenstoelen te zoeken in het bos.
Afspraak: 13u30, Tienbundershof, Tienbundersweg 23, Houwaart (Tielt-Winge) (te bereiken via Haldertstraat tussen Rillaar en Houwaart)
Info: Luc Vanden Abeele, 0475 96 01 50, luc@vanden-abeele.be
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N Zondag 20 oktober 2013
De Dijle Levend door Leuven 

De begeleide wandelingen rond ‘De Dijle Levend door Leuven’ door Natuurpunt Leuven zijn sinds 1999 een 
begrip. Natuurpunt Leuven is uiteraard van plan daar verder mee door te gaan de volgende jaren. De vergrote 
belangstelling voor de combinatie natuur en erfgoed bracht ons op het idee te rade te gaan bij die mensen 
die vooral begaan zijn met monumentenzorg, en in Leuven is dat het Leuvens Historisch Genootschap (LHG). 
Vandaar dat we op 20 oktober, tevens Dag van de Trage Weg, een gecombineerde natuur- en erfgoedwandeling 
maken langs het parcours van De Dijle. De mensen van LHG zullen ons op twee plaatsen inlichten over de 
historische ontwikkelingen, verder is er nog een passage bij een compostmeester.
Afspraak: 14u00 aan de ‘Spuye’ (ingang sportkot Leuven) op de Tervuursevest, einde voorzien rond 17u30 aan de Dijleterassen, al 

naargelang de belangstelling zijn er diverse vertrekmomenten tussen 14u00 en 15u00 voorzien.
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

N Zondag 27 oktober 2013
Paddenstoelenwandeling in Heibos, Linter 

Elfenbankjes, eekhoorntjesbrood en heuse heksenkringen, niets is zo sprookjesachtig als een paddenstoel. Deze 
wonderbaarlijke vruchten rijzen in de herfst uit de grond om met al hun vormen en kleuren het landschap te sie-
ren. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook onmisbaar in de natuur: ze leven van afvalstoffen, afkomstig van planten 
en dieren, en zetten deze om in bruikbare voedingsstoffen voor planten.
Wil je graag het geheim van de heksenkring ontdekken? Of verschillende soorten zwammen leren herkennen? 
Ga dan mee op paddenstoelenwandeling onder begeleiding van natuurgids Georges Buelens.
Afspraak: 14u00, Wittebosstraat, Linter
Info: Nicole Smeyers, nsmeyers@skynet.be

N Zondag 10 november 2013
Landschapswandeling door Werchter

Werchter, gelegen op de samenvloeiing van Demer en Dijle, heeft nog heel veel groene hoekjes waarmee je 
tijdens deze wandeling kennis maakt. We wandelen langs landelijke, rustige wegen, de twee rivieren slingeren 
zich door een nog quasi ongerept landschap. 
Ook wandelen we langs de festivalweide waar ondertussen de rust is weergekeerd en waar de natuur terug haar 
plaatsje ingenomen heeft. 
Afspraak: 14u30, St.-Jan Baptist kerk, Werchterplein 1 B, Werchter (Rotselaar)
Info: Rik Maes, 0478 62 15 60 of Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17


