
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 23 december 2012 
Straffe kostwandeling in Hoegaarden

De jaarlijkse straffe kostwandeling van Natuurpunt Hoegaarden is een klassieker. Telkens wordt een ander deel 
van de gemeente belicht. Op deze wandelingen wordt het verhaal van een landschap verteld zoals je het nog 
nooit hoorde. Elk jaar krijg je op een originele wijze een unieke mix aangeboden van biodiversiteit, landschap en 
cultuurhistorie, en achteraf een glaasje. Eerder deden we al Outgaarden en Nerm aan. Vorig jaar was Babelom 
aan de beurt. Dit jaar vertrekken we aan de kerk van Hoegaarden. Een echte winterse belevenishappening.

Afspraak: 14u00 aan de kerk van Hoegaarden
Info: Johan Viaene, 016 76 54 36

N Zondag 3 februari 2013
Winterwandeling in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot)

Het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten ligt in de Demervallei, op de grens van Gelrode en Betekom. Het 
wordt begrensd door de spoorlijn Leuven-Aarschot in het zuiden, het industriegebied Nieuwland in het oosten, 
de steenweg Gelrode-Betekom in het westen, en de Demer in het noorden. De Demervallei zelf ligt ook op een 
grens. De zandige Zuiderkempen en het leemrijkere Hageland ontmoeten elkaar in de Demervallei. Daarom 
kan het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten mee snoepen uit beide ruiven en dat heeft tot een fraaie 
afwisseling van biotopen geleid: van natte hooilanden en blauwgraslanden tot zanderige donken met oude 
bossen en zelfs kleine stukjes heide. 
Het Hageland dankt zijn bestaan vooral aan de Diestiaanzee. Toen die zich pakweg 7 miljoen jaar geleden 
terugtrok uit onze streken, heeft ze een hele reeks ijzerhoudende zandbanken achtergelaten. De versteende 
zandbanken van toen zijn nu de typische getuigenheuvels van het Hageland. Het is aan deze heuvels, de 
Eikelberg, IJzerberg, ..., dat Vorsdonkbos en Turfputten zijn waterrijkdom te danken heeft. Het water dat op die 
heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om veel later aan de voet van de steile heuvels 
op te borrelen. Massa’s bijzonder zuiver ‘kwelwater’ komen zo terecht in Vorsdonkbos en Turfputten, zowat het 
laagste punt van het hele Hageland.
De geschiedenis van dit gebied is echter niet alleen verbonden met die heuvels, maar vooral met de Demer die  
zich in de prehistorie tegen de Eikelberg aanvleide. Uiteindelijk heeft deze eens zo machtige rivier zo’n 10 000  
jaar geleden een andere loop gezocht. Ze sneed zelf een grote rivierbocht of meander middendoor en stroomt  
nu bijna twee kilometer meer noordwaarts. In de achtergebleven meander stapelden zich resten op van water-  
en moerasplanten en vormden een tot 3 meter dikke veenlaag. Een ander resultaat van dat grillig gedrag van de Demer zijn de ‘donken’. 
Zand dat door het water elders werd weggeschuurd, vormde hier zandbanken en rivierduinen. Aan die donken heeft het gebied overigens 
een stuk van zijn naam te danken. ‘Donk’ is namelijk een zandige en droge opduiking in een moerasgebied. ‘Vors’ staat dan weer voor de 
waterminnende kikker en ‘turfputten’ verwijst naar de oude turfwinningen die we vooral in het oosten van het gebied terugvinden. 
Ook in de winter is het natuurgebied de moeite waard om eens te gaan wandelen. We bekijken nu meer het landschap en de vogels die er 
vertoeven.

Afspraak: 14u00 plein op het einde van de Wipstraat-Vorsenzang te Gelrode
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, erwinrooms@skynet.be

N Zondag 3 maart 2013
Winterwandeling in het Laekdal te Tremelo

De vallei van de Laak vormt een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte 
van het beeklandschap bestaat uit een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het 
natuurgebied Laekdal is langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke 
overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog 
water wordt de Dijle tot hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk 
bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige 
valleigronden, o.a. in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een 
oude meander van de Demer moet geweest zijn.

Afspraak:  14u00 kerk Tremelo, Schriekbaan te Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44
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