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Zaterdag 17 november 2012
Dag van de Natuur in Tremelo en Rotselaar
Op het programma staat: bos- en bosrandbeheer zoals 
exotenbestrijding, takkenrillen bouwen en hakhoutbeheer. 
Aanplanten van een houtkant met ‘Plant van Hier’, en dit ten 
voordele van koesterburen in het landschap.
Voor alle noeste werkers is er gratis herfstsoep met broodjes of in 
de namiddag pannenkoeken met koffie of een streekbiertje.
Afspraak: 9u00 aan Geetsvondel–Guldentop, Varentstraat aan de 

brug over de Laak in Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 016 52 00 55, www.natuurpunttremelo.be

Zaterdag 17 november 2012
Dag van de Natuur in Boutersem
Dit jaar gaan we een bos aanplanten op het perceel aan het 
vroegere zomerverblijf van de scouts van Boutersem op de 
Werenberg in Boutersem. 
Afspraak: 13u30, dorpsplein (aan de kerk) van Boutersem. Van 

daaruit vertrekken we naar de Werenberg (wegwijzers vanaf het 
dorpsplein).

Info: www.velpe-mene.be, natuurpunt@velpe-mene.be

Zaterdag 17 november 2012
Dag van de Natuur in het Haachts Broek in 
Haacht
Voorzie gepaste werkkledij en handschoenen. Wij voorzien een 
hapje en drankje en we sluiten af met een kampvuurtje.
Afspraak: 14u00-17u00, samenkomst op parking aan sporthal in 

Wespelaar.
Info: Luc Bijnens, 016 60 29 67, info@natuurpunthaacht.be,  

www.natuurpunthaacht.be

Zaterdag 17 november 2012
Dag van de Natuur in Zaventem
Werkdag Bombazijnen op ’t Imbroek 
Afspraak: 9u00-17u00, Weide tegenover het kapelletje op de  

St.-Michielsweg, Zaventem
Info: Danny Blockmans, 02 757 90 16 

Zaterdag 17 november 2012
Dag van de Natuur in Begijnenbos (Waanrode)
Jij mag meedoen in het Begijnenbos! We houden een 
sleedoornplantactie en rondleiding door het gebied.
Voorzie gepaste werkkledij en handschoenen.
Afspraak: 13u00, Essenberg (Kapel O.-L.-Vrouw van Lourdes), 

Tiensesteenweg, Waanrode
Info: Roel Baets, natuurpuntbekkevoort@skynet.be, 013 32 79 49

Zondag 18 november 
Dag van de Natuur in Boortmeerbeek
De Dag van de Natuur’ is als het ware de opendeurdag van ons 
beheerteam. Kom eens kennismaken, steek ons een hart onder de 
riem door mee de handen uit de mouwen te steken.
Info: Frans Dhaenens, 0494-56 03 34,  

info@natuurpuntboortmeerbeek.be

Zondag 18 november 2012
Dag van de Natuur in Lovenarenbroek, Kessel-Lo 
(Leuven)
Hooilandbeheer en grachtjes ruimen in Lovenaerenbroek, in 
samenwerking met de scouts van Vlierbeek.
Afspraak: 14u00-17u00: Ecocentrum, provinciaal domein  

Kessel-Lo, ingang Beemdenstraat
Info: Geert Sterckx, geert.sterckx3@telenet.be, 0488 86 08 63

Zondag 18 november 2012 
Dag van de Natuur in de Molenbeekvallei in Erps-
Kwerps (Kortenberg)
Werkdag aan de heringerichte vijver van de Molenbeekvallei. Grote 
graafwerken in de zomer hebben de vijver nog aantrekkelijker 
gemaakt voor vele soorten riet- en waad- en watervogels. Nu zijn er 
nog een aantal afwerkingen nodig o.a. het opruimen van gekapte 
bomen. Het werk zal dus voornamelijk bestaan uit het verzamelen 
van hout en takken. We werken tot 12u en dan verwennen we alle 
helpers met een heerlijke bio- en fairtrade broodjeslunch.
Meenemen: laarzen, aangepaste kledij, werkhandschoenen
Afspraak: 10u00-12u00: station Erps-Kwerps -Kerselarenstraat, 

3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)
Info: Nadine Rogiers, 02 759 27 62, nadine.rogiers@skynet.be

Kom een dagje helpen
in één van onze natuurgebieden op de

Dag van de Natuur 2012 
Beheerde	natuurgebieden	zijn	de	

schatkamers	van	onze	biodiversiteit!	Wil	je	
een	steentje	bijdragen	om	die	biodiversiteit	

in	stand	te	houden	en	te	verhogen,	kom	
dan	zelf	de	handen	uit	de	mouwen	steken	in	
één	van	onze	natuurgebieden	op	de	Dag	van	
de	Natuur.	Ook	in	het	najaar	is	er	werk	zat:	

snoeien,	knotten,	plaggen,	riet	maaien,	paden	of	
omheiningen	herstellen,	nieuwe	bomen	of	struiken	
aanplanten…	Iedereen,	van	jong	tot	oud,	ervaren	in	
het	buitenwerk	of	niet,	kan	er	zichzelf	nuttig	maken.	

Natuurbeheer	is	natuurbeleving	van	de	bovenste	
plank,	in	een	prachtige	omgeving.	Je	proeft	er	ook	het	

speciale	sfeertje	dat	op	elke	natuurbeheerdag	aanwezig	
is.	Een	sfeer	van	samenhorigheid,	samen	‘gratis	en	voor	

niets’	het	beste	van	jezelf	geven	voor	natuur.


