
Ontmoet de Tiense en Glabbeekse Koesterburen tijdens een Vissenaakse winterwandeling
Zondag 23 februari 2014 Met zoektocht voor de kinderen

Uitnodiging



Wandelen door en tussen de twee Vissenaakse valleien op de zuidelijke rand van het Hageland. Natuurpunt Velpe-Mene heeft hier de laatste 
jaren een middelgroot natuurgebied uitgebouwd waar steeds wat te beleven valt. Hier wordt de biodiversiteit gekoesterd. Deze rijkdom aan 
dier- en plantensoorten in het beheerd Natuur.gebied steekt schril af tegen de schaarsere natuur daarbuiten. Het nieuwe wandelpad doorheen de 
Rozendaalbeekvallei belooft mooie panorama’s en knusse hoekjes. Het leefgebied van onze Tiense en Glabbeekse ‘Koesterburen’ – zoals eikelmuis, 
papegaaizwammetje,… de één al wat mysterieuzer dan de andere – wordt vandaag in de kijker gezet. Misschien laat een groepje geelgorzen zich 
wel bewonderen op een akkertje ‘Graan voor gorzen’ met zijn wel bekend in de oren klinkende deuntje “ti ti ti teeei” !
Wandel op eigen tempo langs kwelrijke valleien, natte en droge hellinggraslanden, boomgaarden en steile bosjes, voor elk wat wils.
Laarzen zijn aangeraden, maar stevige hoge wandelschoenen zijn ook goed.

Maak   er een gezellige uitstap met familie en/of vrienden van! Voor en na is er gelegenheid voor een hapje en een tapje in Natuur.huis De Gors.

Wanneer en waar? Zondag 23 februari 2014, vrij vertrek vanaf 13u00 tot 16u00 (einde 18u00),  
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken (parkeren aan kerk en school).

Wandelparcours: 2 afstanden langs het voor deze gelegenheid bewegwijzerde koesterburenpad.  
Bij de landschapsposten wordt extra info gegeven.

Kinderzoektocht: met mooie koesterprijzen (zolang de voorraad strekt).
Deelname: gratis (per gezin) voor Natuurpunt-leden, € 1 (per gezin) voor niet-leden.
Lid worden: aan de infostand kan men zich lid maken, het welkomstpakket ligt op je te wachten.
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be - V.u.: Luc Nagels, Metselstraat 101, Vissenaken

Met steun van de  
provincie Vlaams-Brabant

www.natuurpunt.be/tienen
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BOERENZWALUW HUISZWALUW GEELGORS GRAUWE GORS EIKELMUIS PAPEGAAIZWAMMETJE BOSWEDERIK SLANKE AARDTONG RUGSTREEPPAD KAASJESKRUIDDIKKOPJE


