Doe mee aan de Dag van de Na
Op 16 en 17 november wordt er gemaaid, gehooid,
houtkanten verjongd, boompjes geplant dat het een lieve
lust is. Zeldzame planten, dieren en vogels zijn meestal
kieskeurige soorten. Ze stellen hoge eisen aan hun
leefomgeving. Ze zoeken naar een omgeving met hoge

kwaliteit, eersteklas natuur. Niet zelden komen ze zo in
gebieden van Natuurpunt terecht.
Kom ontdekken hoe Natuurpunt het verschil maakt
voor heel wat koesterburen en hoe jij je steentje kan
bijdragen. Er wordt bijvoorbeeld gemaaid om gronden te

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Diest-Molenstede

Samen met jeugdvereniging Scouting
Engsbergen gaat Natuurpunt Diest aan het
werk op het Grootveld in Dassenaarde. We
gaan de Amerikaanse vogelkers te lijf, zodat
een heideveldje meer zon krijgt ten voordele
van koesterbuur sleedoornpage. Drank en
broodjeslunch zijn voorzien.
Afspraak: zaterdag 16 november om 10u00
in de Vennestraat, Molenstede, aan het kleine infobord.
Info: www.natuurpunt-diest.be of Filip Meyermans, 013 78 00 00
of Bart Mandervelt, 0473 49 75 92

Haacht

Het ganse weekend worden appelaars,
perelaars, krieken, mispels, kweeperen,…
geplant op een perceeltje naast het Haachts
Broek. Allemaal hoogstamfruit waar
koesterbuur eikelmuis maar al te graag haar
tandjes in zet.
Afspraak: zaterdag 16 november, van 9u00
tot 12u30 of 13u00 tot 17u00. Je kiest
zelf of je een hele of halve dag komt.
Parking sporthal ‘De Dijk’, Wespelaarsebaan in Haacht.
Info: www.natuurpunthaacht.be of
Johan De Meirsman, 0476 24 94 24

Rotselaar

Op de zuidkant van de Wijngaardberg wordt
het een gezellige bende. We proberen
het onze koesterburen naar hun zin te
maken. Voor de steenuil willen we graag
open plekken naast het bos onderhouden
en een extra nestkast hangen. Voor de
hagedis garanderen we warme plekjes in de
lente. Zouden we de nachtzwaluw kunnen
verleiden om opnieuw over de open plekken in onze bosrijke
omgeving te scheren? Koesterbuur sleedoornpage zal genieten van
ons werk, we maken immers zonnige plekjes voor deze vlinder.
Afspraak: zaterdag 16 november aan de parking van het kerkhof
in Wezemaal, hoek Beninkstraat-Kapellekesweg. Je kan
deelnemen van 9u00 tot 12u00 of 13u00 tot 17u00. Beide mag
ook natuurlijk. De innerlijke mens versterken we gratis voor wie
meewerkt.
Info: www.natuurpuntrotselaar.be of
Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17 of Ludo Segers, 0485 88 43 13
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Scherpenheuvel-Zichem

Alle hens aan dek op ’t Catselt. Daar nodigt
men de buurt(verenigingen) uit om mee
te helpen aan een beter biotoop voor
koesterbuur veldkrekel.
Afspraak: zaterdag 16 november om 10u00
aan de toegangsweg naar restaurant
Katsenberg (Hoornblaas), Okselaar.
Info: www.demerbroeken.be of Daniel
Wouters, wouters.df@gmail.com

Tienen-Vissenaken

“Tie-tie-tie-daaa…”, Koesterbuur geelgors zal
het gekende riedeltje kunnen blijven zingen
dankzij de inzet van Natuurpunt Tienen in
de Rozendaalbeekvallei. Alle hulp is welkom.
Wist je dat op het einde van de werkdag de
geelgors een ander liedje zingt? Dan klinkt
het “geef-mij-een-pintje-bier…”.
Afspraak: zaterdag 16 november, 13u30 aan
het Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 in Vissenaken (Tienen).
Info: www.velpe-mene.be of Luc Nagels, 0495 33 42 09

Bierbeek-Lovenjoel

Natuurpunt Bierbeek gaat zoals vorig jaar
terug aan de slag in het park Salve Mater
(Groot Park), ook deze keer samen met
de scouts van Lovenjoel. Het park is het
jachtterrein van de ingekorven vleermuis
waarvan een kolonie huist in de vlakbij
gelegen kerk van Lovenjoel. Kom ook
een handje toesteken, de natuur en de
vleermuizen zullen je dankbaar zijn.
Afspraak: zaterdag 16 november vanaf 13u30 aan de kerk van
Lovenjoel of ter plaatse in het Groot Park.
Info: www.velpe-mene.be of Esther Buysmans, 0475 33 51 70

Boutersem-Vertrijk

Natuurpunt Boutersem organiseert
haar Dag van de Natuur deze keer in de
Snoekengracht, waar jaarlijks ca 10 000
brede orchissen bloeien. De scouts zijn
terug van de partij. De Snoekengracht is een
groene oase midden in het dorp, we hopen
op vele helpende handen uit de buurt.
Afspraak: zaterdag 16 november om 13u30
aan de ingang van de Snoekengracht tegenover het NMBSstation van Vertrijk.
Info: www.velpe-mene.be of Walter Troost, 016 73 42 79

www.natuurpuntoostbrabant.be

atuur en het Koesterbuurfeest!
verschralen voor planten zoals orchideeën, wilgen geknot
zodat de steenuil over voldoende broedholtes beschikt,
houtkanten en bossen verjongd voor zonneminnende
vlinders. Allemaal koesterburen die onze hulp verdienen.
Natuurbeheer is zeer gevarieerd, er is vast en zeker een

klus die je ligt. Maar het is niet enkel werken geblazen.
Natuurbeheer is natuurbeleving van de bovenste plank, in
een prachtige omgeving. Ook een hapje en drankje horen
er zeker bij. Of wat dacht je van een verkenningstochtje in
het gebied? We maken er een koesterbuurfeestje van.

ZONDAG 17 NOVEMBER

Boortmeerbeek

Natuurpunt Boortmeerbeek pakt een
bosrand van het Boortmeerbeeks Broek aan,
samen met de scouts van Hever. De opdracht
is het creëren van lichtopen plekken zodat er
meer insecten naartoe komen, ten voordele
van koesterbuur matkop, een mezensoort.
Afspraak: zondag 17 november  om 9u00
op de parking van het kerkhof op de Rijmenamsebaan.
Info: www.natuurpuntboortmeerbeek.be

Haacht

Het ganse weekend worden appelaars,
perelaars, krieken, mispels, kweeperen,…
geplant op een perceeltje naast het Haachts
Broek. Allemaal hoogstamfruit waar
koesterbuur eikelmuis maar al te graag haar
tandjes in zet.
Afspraak: zondag 17 november, van 9u00
tot 12u30 of 13u00 tot 17u00. Je kiest
zelf of je een hele of halve dag komt. Plaats van afspraak is de
parking sporthal ‘De Dijk’, Wespelaarsebaan in Haacht.
Info: www.natuurpunthaacht.be of
Johan De Meirsman, 0476 24 94 24

Herent

Natuurpunt Herent neemt de beekkant
in de Molenbeekvallei onder handen.
Door daar hakhoutbeheer toe te passen
krijgt het water meer licht en krijg je een
rijker waterleven. Goed nieuws dus voor
koesterbuur ijsvogel.
Afspraak: zondag 17 november om 13u30
aan de parking naast het kerkje in de
Kerkstraat in Beisem. Werkhandschoenen
meebrengen is een goed idee.
Info: Gerard Moors, 0472 33 33 62 of Raf Ghijsen, 0486 09 85 00

Leuven

Het Lovenarenbroek is het terrein van actie
voor Natuurpunt Leuven. Allerlei klussen
worden opgeknapt voor koesterbuur
Spaanse vlag. Die fourageert in de zomer op
de bloeiende planten waaronder leverkruid.
Afspraak: zondag 17 november om
14u00 aan het ecocentrum in het
provinciaal domein te Kessel-Lo, ingang
Beemdenstraat.
Info: www.natuurpuntleuven.be of Geert Sterckx, 0488 86 08 63,
geert.sterckx3@telenet.be

Tremelo

Natuurpunt Tremelo nodigt alle Tremelose
jeugbewegingen uit om mee aan de slag te
gaan op de Balenberg. Samen sterk voor
koesterbuur bruine vuurvlinder. Houtkanten
en bosranden worden terug in hakhout gezet
en van het hout takkenwallen gemaakt. De
exoten worden uit het bos verwijderd zodat
inheemse planten meer kansen krijgen.
Afspraak: 17 november om 9u00 in het
Balenbergstraatje, Tremelo. Werkhandschoenen zijn nuttig
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44

Zaventem

Je bent welkom bij Natuurpunt Zaventem
om samen aan de slag te gaan in de
Bombazijnen en op ’t Imbroek en Ter Rode
Beuken ten voordele van de koesterburen.
Afspraak: zaterdag 16 november om 9u00
aan ’t Imbroek op de Michielsweg in
Zaventem
Info: Bernadette Kinart, 02 731 59 46 of
bernadette.kinart @telenet.be

Kortenberg

De Silsomrangers van Natuurpunt
Kortenberg weten sfeer te bouwen op een
natuurbeheerdag. Samen met de gemeente
hooien ze een perceeltje in het Silsombos,
het biotoop van koesterbuur grote
muggenorchis. Iedereen welkom.
Afspraak: zondag 17 november
om 13u00 aan het einde van de
Lelieboomgaardenstraat in Erps-Kwerps.
Info: Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34.

www.natuurpuntoostbrabant.be
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