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Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-
Brabant, aan een breed publiek aangeboden. De Natuurpunt-afdelingen en de reservatenteams tonen hoe zij 
concreet het verschil maken voor biodiversiteit op het terrein en hoe enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, 
gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. 

Activiteiten gratis voor Natuurpunt-leden, € 1 voor niet-leden.
 

N Zondag 2 september 2012
350 jaar Heimolen en 12de Dag van de Molenheide (Aarschot)

De Heimolen dateert uit 1662. Hij werd gebouwd door Gilles Vanden Eynde. Het waren nazaten van deze 
familie die de molen in 1995 aan Natuurreservaten vzw (nu Natuurpunt) verkochten. 
In 2012 bestaat de Heimolen al 350 jaar en dit willen we dan ook vieren. 
Een greep op de activiteiten: 

geleide wandeling• 
bezoek aan de Heimolen• 
kinderanimatie zoals workshop steen kappen, grimeren, springkastelen, enz.• 
allerlei standen zoals Hagelands Neerhof, streekproducten, Oxfam wereldwinkel, Imker, manden vlechten, • 

wol spinnen, enz. 
optredens van de fanfare van Wolfsdonk, The Blue Hill Country Dancers, Mystic Moose en The Guy’s• 
en natuurlijk een terras waar je kan genieten van een hapje en een drankje• 

Afspraak: vanaf 13u00 tot 18u00 rond de Heimolen in Langdorp, hoek Windmolenstraat en Molenheidestraat 
Info: Linda Scheerens, 0496 02 21 75, linda.scheerens@gmail.com of  

Luc Storms, 016 50 12 13, luc.storms@skynet.be
Zie ook blz. 6-7 van dit tijdschrift

N Zondag 2 september 2012 
Herfstwandeling in het Kastanjebos (Herent)

Het Kastanjebos wordt doorsneden door de Lipsebeek die ontspringt in Veltem, onder de Leuvense vaart 
doorgaat en uitmondt in de Dijle. Door het voorkomen van ‘kwel’ (opstuwend grondwater) komen hier 
vochtige tot natte gronden voor. Daarnaast bevat de bodem op heel wat plaatsen kalk. Deze twee factoren zijn 
verantwoordelijk voor een zeer gevarieerde plantengroei met meer dan 260 soorten! 
Om de natuurrijkdom van het reservaat te behouden en verder uit te breiden is een aangepast, 
wetenschappelijk onderbouwd beheer nodig. Dit beheer gebeurt bijna uitsluitend door vrijwilligers.
Het paradepaardje van ons reservaat is de herfsttijloos (Colchicum autumnale L) die normaal alleen in de 
kalkstreek voorkomt. De kwel zorgt echter voor aanvoer van kalk uit de onderliggende kalkrijke Brusseliaanlaag 
zodat de herfsttijloos het hier naar zijn zin heeft.

Afspraak: 14u30, Ingang van het VMW-domein, Lipselaan, Winksele
Info: Jos Vanden Eeden, 0498 77 43 13, jos.vanden.eede@pandora.be

N Zondag 9 september 2012
Wandeling op de Koeheide (Bertem)

De Koeheide is een gebied op de grens van Bertem, Herent en Leuven met prachtige holle wegen, houtkanten, 
grote percelen permanent grasland en kleine akkers. Het is een reservaatsproject nu eens niet in de brede 
Dijlevallei maar op en aan de rand van het plateau, een absolute parel zowel qua biodiversiteit als qua 
landschappelijke schoonheid. Het vormt de overgang tussen het Brabants leemplateau in het zuiden en de 
Hagelandse heuvelstreek in het oosten. De Koeheide draagt dan ook de kenmerken van beide streken, wat 
garant staat voor grote soortenrijkdom en variatie. Echt een gebied om te ontdekken, zo dicht bij de Leuvense 
agglomeratie.

Afspraak: 10u00, Café D’aa Boan, Oude Baan 80, Bertem
Info: Eddy Macquoy, 0485 41 21 99, eddymac@telenet.be

Herfsttijloos in Herent.  
Foto Jos Van den Eede

Koeheide.  
Foto Eddy Macquoy

De Heimolen. 
Foto Staf De Roover
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N Zondag 23 september 2012
Landschapswandeling en plechtige opening van het landschapscentrum in 
Vissenaken (Tienen)

Op het terrein van het voormalige café Dravershof in Vissenaken (Tienen) bouwt Natuurpunt een nieuw, 
duurzaam landschapscentrum. Natuurpunt werkt hiervoor samen met de stad Tienen en vrijwilligers van 
Natuurpunt Velpe-Mene.
Het centrum wordt een ontmoetingsplaats voor professionele en vrijwillige landschapsbeheerders, individuele 
bezoekers, scholen en natuurrecreanten in groep, en zal ook het vertrek- en knooppunt vormen voor een 
reeks aangeduide wandelingen in de vallei de Rozendaalbeek en de Velpe. Op 23 september wordt één van 
de aangeduide wandelcircuits ingewandeld en wordt het centrum plechtig geopend. Voor de bouw van 
het landschapscentrum heeft Natuurpunt Beheer subsidies gekregen in het kader van het programma voor 
plattelandsontwikkeling Leader+ Hageland. Maar de totstandkoming kon maar gerealiseerd worden dank zij de 
inzet van een heel team vrijwilligers van Natuurpunt Velpe-Mene.

Afspraak: 14u00, parking Sint-Maartenskerk Metselstraat, Vissenaken 
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc@vissenaken.be, www.velpe-mene.be.
Zie ook: p. 22 van dit tijdschrift

N Zondag 30 september 2012
Walk for Nature in Abdij van Park, Heverlee (Leuven)

Een niet te missen evenement in het unieke kader van de Europese erfgoedsite van de Parkabdij in Heverlee. 
Walk for Nature is een jaarlijkse hoogdag voor iedereen in de regio met een hart voor natuur. Dit jaar is het 
thema natuur in stad en dorp. Zorg dat je erbij bent!

Programma: zie p. 12 van dit tijdschrift 
Info: Christine Daenen, 016 25 25 19, christine.daenen@natuurpunt.be, www.natuurpuntoostbrabant.be of 

www.walkfornature.be of Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06

N Zaterdag 6 oktober 2012 – van 17u00 tot 21u00
Zondag 7 oktober 2012 – van 12u00 tot 15u00

De vegetarische ontdekking 2012 – Vegetarische eetdag Natuurpunt Begijnendijk
Een heerlijk verzorgd buffet a volonté.
Ten voordele van de natuur tussen Meren en Demerbeemden
Volledig menu: € 18, Kinderen: € 8

Afspraak: Gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19, Begijnendijk
Info en inschrijving op 016 75 03 33 of NPeetdag@hotmail.com met vermelding  

aantal personen en dag naar keuze

Foto’s Luc Nagels
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N Zondag 14 oktober 2012
Paddenstoelenwandeling o.l.v. Georges Buelens in het Heibos, Hoeleden 
(Kortenaken) 

Paddenstoelen behoren wellicht tot de minst gekende organismen uit onze omgeving. Kennis opdoen is nog 
wat anders dan prentjes kijken en vergelijken in een poging om de gevonden soort een naam te geven. Wil je 
meer weten, dan is een paddenstoelenexcursie onder leiding van een ervaren gids zeker aangewezen.
Op zondag 14 oktober kan je mee met een paddenstoelenexcursie in het Heibos te Hoeleden. Het Heibos is 
een zeer gevarieerd loofbos met een centrale dreef bestaande uit tamme kastanje, beuk en zomereik. Maar 
ook in de bosrand of op de weide zijn wel paddenstoelen te vinden.

Afspraak: 14u00 in de Wittebosstraat in Linter (parking van Heibos)
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be
Gids: Georges Buelens
Organisatie: Natuurpunt Zoutleeuw in samenwerking met Natuurpunt Kortenaken

N Zondag 28 oktober 2012
Kansen voor natuur in Ruilverkaveling Willebringen. Thematische 
landschapsexcursie vanuit Opvelp (Bierbeek)

De ruilverkaveling Willebringen is sinds eind 2011 nuttig verklaard. In 2013 zullen de werken starten. In 
de ruilverkaveling Hoegaarden hebben we geijverd om Rosdel en Mene-Jordaan uit te bouwen. In de 
ruilverkaveling Vissenaken kon - zij het met veel moeite en vallen en opstaan - het complex Paddepoel-
Velpevallei en Rozendaal uitgebreid worden en een vernatting gerealiseerd, maar verdwenen ook holle wegen 
en landschapselementen. Nu komt de geplande ruilverkaveling Willebringen in uitvoering. 
Op zondagnammidag 28 oktober zullen we voor de omgeving van de bovenloop van de Velpe, Molensteen, 
het plateau tussen Opvelp en Willebringen, Honsemveld en Hazenberg het landschap en de kansen en 
bedreigingen vanwege de ruilverkaveling Willebringen verkennen.

Zie ook p. 24 van dit tijdschrift
Afspraak: 14u00, cc De Velpe, Hoegaardsesteenweg te Opvelp/Bierbeek
Info: Hugo Abts, 016 73 30 23

N Zondag 4 november 2012 
Herfstwandeling in de Molenheide, Langdorp (Aarschot)

De Molenheide is het gebied rond de heimolen te Langdorp. Het is niet alleen een natuurgebied maar ook een 
geklasseerd landschapsgebied.
De heide is op de overgang tussen Hageland en Zuiderkempen reeds vele eeuwen een cultuurlandschap. 
De voornaamste menselijke activiteit op de Gijmelse heide was het plaggen door boeren om aan voldoende 
strooisel voor de potstallen te geraken. De laatste decennia is het typisch bodemgebruik dat nodig is om de 
heidevelden in stand te houden volledig verdwenen.
Met de aankoop van de Molenheide in 1995 trachtte Natuurpunt Aarschot de laatste heideveldjes aan de 
Oude Stok veilig te stellen en door aangepast beheer uit te breiden. Het beheer van de heidebiotoop is 
levensnoodzakelijk voor de typische heidefauna en -flora. Ondertussen zijn we 17 jaar verder en is de heide 
serieus uitgebreid maar het blijft een altijddurende strijd tegen de Amerikaanse vogelkers die telkens terug de 
kop opsteekt. 

Afspraak: Heimolen, hoek Molenheidestraat – Windmolenstraat Langdorp (Aarschot)
Info: Luc Storms, 016 50 12 13, luc.storms@skynet.be

N Zondag 4 november 2012
Noord-Zuidwandeling (Kampenhout)

Wat leert ons ons dagelijks kopje koffie over de Noord-Zuidrelatie? Natuurpunt Kampenhout organiseert ook 
dit jaar weer in het kader van 11.11.11 een Noord-Zuidwandeling langs akkers en bossen. Centraal staan de 
klimaatverandering, de duurzame ontwikkeling en de ecologische voetafdruk en wat wij er zelf aan kunnen 
doen. De wandeling wordt op een onderhoudende en inspirerende wijze geleid door Joeri Cortens van 
Natuurpunt Educatie, onze bevlogen gids van elk jaar. Zijn filosofie: elke kleine inspanning - samen gebracht - 
kan tot grote verbeteringen leiden, waarbij het geluk van vele mensen in Zuid en Noord op het spel staat.

Afspraak: 10u00, Sporthal Kampenhout. Zeypestraat. Wandeling duurt 2 uur.
Bijdrage: € 3. Gaat integraal naar 11.11.11 Kampenhout.
Info: stefan.vandevenne1@telenet.be

Paddenstoelen. 
Foto Jeroen Weckhuysen

Hazenberg. 
Foto Rik Convents

Molenheide. 
Foto Theo Meulemans


