Zondag 7 juni 2015
Steenuilen in boerennatuur (Lubbeek)

Steenuilen hebben het nu ook buiten hun bastion in de deelgemeente Binkom duidelijk naar hun
zin in Lubbeek. Het aantal broedgevallen stijgt er jaar na jaar. Het boerenlandschap met begraasde
hoogstamboomgaarden en houtkanten biedt hier dan ook nog veel mogelijkheden voor onze Lubbeekse
koesterbuur. Misschien niet vreemd dat hier in 2014 in de buurt van de Rozemarijnhoeve het grootste nest
jonge steenuilen aangetroffen werd. Liefst 6 jongen werden er van een wetenschappelijke ring voorzien en
vlogen er ook uit. Ga je ook mee op zoek naar het grootste steenuilengezin?
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Lubbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland
Steenuilskuiken.
i.s.m. gemeente Lubbeek, provincie Vlaams-Brabant (financiële ondersteuning), Rozemarijnhoeve (plaats
Foto Bert Derveaux
van het evenement), Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant, Steenuilenwerkgroep Natuurpunt,
Vogelbescherming Vlaanderen, Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, BIB Lubbeek, Eddy
Sente, KVLV en Landelijke Beweging.
Dagvullend programma met wandelingen, ringdemonstratie, kinderzoektocht, kinderanimatie, huifkartochten, steenuilententoonstelling,
workshop, doorlopend drank- en eetgelegenheid…
Afspraak: van 7u00 tot 18u00, Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be of www.natuurpuntlubbeek.be
Voor het volledige programma, zie p. 14 van dit tijdschrift

Zaterdag 13 juni 2015
Vlaamse Beheerteamdag: Natuur.Beheer op een kantelmoment
Afspraak: van 9u00 tot 18u00, Sint-Janscollege, Waverse steenweg 1, Meldert (Hoegaarden)
Info: zie p. 10 van dit tijdschrift en www.natuurpunt.be/beheerteamdag

Zaterdag 20 juni 2015
Vuurvliegjeswandeling Spoorwegzate (Hoegaarden): zwevende sterretjes in de
donkere berm

Meldertbos, beheerexcursie.
Foto Luc Nagels

Een zwoele zomeravond: meer is er niet nodig voor een onvergetelijk natuurspektakel. Iets wat velen niet voor
mogelijk achten hier bij ons: vuurvliegjes, zachtjes zwevend door de lucht in één van onze beheerde Natuur.
gebieden. Vliegende glimwormen: hier wordt hun leefgebied door Natuurpunt, als beheerder, gekoesterd. De
Spoorwegzate en aangrenzende Getevallei zijn het kader voor dit ingetogen spektakel.
Eerst wordt de omgeving verkend en vanaf 22u30 verschijnen de vuurvliegjes op de afspraak. Ofwel zie je eerst
Kleine glimworm. Foto
een geelgroen lichtje tussen de begroeiing ofwel een staafje in dezelfde kleur dat rustig in de lucht zweeft en
plots lijkt te doven. Gewoonlijk merken kinderen dit het eerst op. Na een half uur stopt het spektakel en sluiten VildaPhoto Rollin Verlinde
we de wandeling af.
In Vlaanderen zijn er maar enkele plaatsen waar deze vliegende kevertjes voorkomen. ‘Vuurvliegje’ is één van hun volkse namen, officieel
heten ze ‘kleine glimworm’. Ze vliegen maar enkele weken, rondom de langste dag: 21 juni. Als het aanhoudend regent, te koud is of waait
vliegen ze niet. De vorige jaren lukte het telkens om ze waar te nemen... en zelfs om ze met een zaklamp in detail te bekijken.
Een beetje geluk met het weer en hopelijk tot dan?!
Tip 1: een zaklamp kan handig zijn.
Tip 2: Natuurpunt zorgt voor een verlichtend drankje na de wandeling!
Afspraak: 21u30 (tot 23u) Achterkant containerpark, Stationsstraat - Ernest Ourystraat (Hoegaarden)
Info: Raf Nilis 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be Foto: Kleine glimworm. ©Rollin Verlinde/Vildaphoto

Zondag 5 juli 2015
Dertig jaar natuurbeheer in Het Aardgat (Tienen)

In 1985 startte Natuur en Landschap met het beheer van Het Aardgat… en nu is het tijd voor een feestje!
Afspraak: weide Aardgat, buurtfeesttenten, Grijpenwegstraat, Tienen
• 10u30-12u30: symposium gevolgd door receptie
• 12u00-18u00: Aardgatmatinée met (begeleide) wandelingen, kinderzoektocht, doorlopend Aardgatterras 	
Aardgatwandeling.
met animatie
Foto Luc Nagels
Info: Zie p. 20 en 22 van dit tijdschrift,
Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be of Annemie Van Aerschot, 0479 23 73 45, mamamiracoli@telenet.be
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Zondag 2 augustus 2015
Groot Vlinderweekend (Boortmeerbeek)

Met buurafdeling Mechels Rivierengebied gaan we op stap in Pikhakendonk. Altijd net iets meer willen weten
over het leven van vlinders? Hoeveel soorten vlinders zijn er en kennen we ze wel allemaal? De sleedoornpage
is een buur om te koesteren! Het zou helemaal top zijn, indien we die mochten bewonderen!
Afspraak: 14u00, parking kerkhof - Rijmenamsebaan, Boortmeerbeek
Info: Tom Meulemans, 0496 91 72 84, meulemans.tom@gmail.com
Sleedoornpage.
Foto Mark Lehouck

Zondag 30 augustus 2015
Herfsttijlooswandeling (Kortenberg)

In het Silsombos kleurt de herfst roze, hier zit de herfsttijloos voor iets tussen. Een vreemde snuiter onder de
planten. De naam herfsttijloos verwijst enerzijds naar de bloeitijd (september – november) en anderzijds naar
het feit dat de plant zich blijkbaar niets aantrekt van de seizoenen. Een plant die in het najaar zijn bloemen laat
verschijnen en zijn vruchten pas in het voorjaar voortbrengt moet wel een ‘tijdloze’ (tijloos) plant zijn. Tijdens
de wandeling kom je nog meer geheimen van deze plant te weten!
Afspraak: 10u30, St.-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Herfsttijloos in Silsombos.
Foto Ewoud L’Amiral

Zondag 6 september 2015
Herfsttijlooswandeling Kastanjebos (Herent)

Wat is het verschil tussen een krokus en een herfsttijloos. Waarom wordt deze ook wel droogbloeier genoemd?
Een natuurgids neemt ons ook dit jaar weer mee op ontdekkingstocht door het Kastanjebos op zoek naar deze
prachtige, delicate bloem.
Afspraak: 14u30, Lipselaan, toegang waterwinning, Winksele-Herent
Info: Jos Vanden Eede 0498 77 43 13, jos.vanden.eede@telenet.be
Herfsttijloos.
Foto Jos Van den Eede

Zondag 6 september 2015
Beverwandeling in Koebos/Langebos (Bierbeek)

Bevers in onze achtertuin! Deze ijverige beestjes hebben van het natuur.reservaat Het Koebos hun thuis
gemaakt! Hoe zijn ze hier terecht gekomen? Hoe leven ze? Wat eten ze graag en wat betekenen ze voor de
natuur? Het rijk gevulde leven van de bevers wordt tijdens deze wandeling uit de doeken gedaan!
Afspraak: 13u30, ’t Stichelke (zaaltje D), Kerkstraat 2A, Lovenjoel (Bierbeek)
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be
Beverdam in Koebos. Foto
Katrijn Vanden Driessche

Zondag 6 september 2015
Parnassiawandeling Torfbroek (Kampenhout)

Parnassia, een onooglijk maar prachtig wit bloempje, geeft haar geheimen prijs. Weet jij waarom dit plantje
zo zeldzaam is? Kom mee genieten van de najaarskleuren in het Torfbroek. De sneeuwwitte parnassia en de
blauwe knoop zijn er dan een ware lust voor het oog en zorgen voor een spektakel dat je, een beetje jammer,
alleen hier nog kan beleven. De lucht is bij zonnig weer gevuld met talrijke libellen, waar boomvalken maar al
te graag wel eentje van lusten. Kom het zelf ontdekken.
Afspraak: 9u30, einde Visserijlaan, Berg (Kampenhout)
Info: Jan Wouters, jan.wouters@natuurpuntkampenhout.be

Parnassia.
Foto B. Bossuyt
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