Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
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.

STEENUIL IN

BOERENNATUUR
een dag vol activiteiten voor groot en klein

Zo 7 juni 2015 • 7u - 18u
Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek

Wandelingen
• Vroege vogelwandelingen met ontbijt: 7u00 en 8u00, vertrek
aan restaurant Maelendries, Hertbosweg 5, Lubbeek. Vooraf
inschrijven voor ontbijt is nodig.
• Bewegwijzerde fietsroutes: 14 km en 19 km, vrij vertrek tussen
11u00 en 15u00. Het is mogelijk om de twee routes te
combineren.
• Begeleide wandeling (+/- 2,5 u): 11u00, 14u00 en 15u00
• Ringdemonstraties: tijdens de namiddagwandelingen wordt
gestopt voor een ringdemonstratie van jonge steenuilen.
• Koesterzoektocht met Stef Steenuil: vrij vertrek tussen 11u00 en
16u00 voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

STEENUIL IN

BOERENNATUUR
Doorlopend vanaf 11u00

• Workshop: steenuilnestkast maken met recyclagemateriaal
een
dag vol
• Huifkartocht
metactiviteiten
boerenpaarden voor groot en klein
• Steenuilententoonstelling
• Vrijlaten van gerevalideerde dieren door Vogel- en
Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder
• Tentoonstelling ‘Kunstige Steenuiltjes’: van de Lubbeekse
scholen (deskundige begeleiding door kunstenares Gerda Van
Hoovels en Noëlla Warson)
• Kinderanimatie: grime, speel-en knutselhoek, vertelhoek,
ballonplooien

Zo 7 juni 2015 • 7u - 18u

Ga jij ook mee op zoek naar het grootste
steenuilengezin?

Ook jij kan een steentje bijdragen aan het
Lubbeekse steenuilenproject!
Natuurpunt Lubbeek zal steunkaarten verkopen tot 7 juni
2015. De opbrengst wordt geïnvesteerd in maatregelen en
middelen ter ondersteuning van het project. Een deel van de
opbrengst komt de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt ten
goede.
Op 7 juni 2015 om 17u00 worden uit de verkochte
steunkaarten tientallen winnaars getrokken. Hoofdprijs is een
steenuilenschilderij van kunstenares Karine Haesendonck
(acrylverf op doek - 80cm op 40 cm - verkoopwaarde € 400)

Lekkers uit de streek
• Hagelands ontbijt: tussen 9u00 en 10u30 aan € 10 p.p. (vooraf
inschrijven verplicht)
• Picknick op de boerderij: vanaf 11u30. Samen smullen van
je eigen meegebrachte picknick op het boerenerf of in het
weiland. Of bestel een picknick aan € 12,5 p.p.
• Doorlopend drank- en eetgelegenheid: met boerenhamburgers,
(h)eerlijk boerenschepijs en pannenkoeken

Inschrijven
Voor ontbijt en bestellingen picknick:
Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be
Bestellen kan tot 1 juni 2015
Plaats van afspraak: Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek

Info:
• Natuurpunt Lubbeek: Benny L’Homme, voorzitter, 0486 02 06 27,
info@natuurpuntlubbeek.be of www.natuurpuntlubbeek.be
• Regionaal Landschap Noord-Hageland: Tinne Cockx,
biodiversiteitsmedewerker, 016 61 92 29, www.rlnh.be

Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek
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Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Lubbeek,
Natuurpunt Oost-Brabant en het Regionaal Landschap NoordHageland i.s.m. gemeente Lubbeek, provincie Vlaams-Brabant
(financiële ondersteuning), Rozemarijnhoeve (plaats van het
evenement), Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant,
Steenuilenwerkgroep Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen,
Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, BIB Lubbeek,
Eddy Sente, KVLV en Landelijke Beweging.

