
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 Zaterdag 30 maart 2013 
Uilenwandeling in Wever

Maart is de beste maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het 
verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en laten daarbij het meest van zich horen. We 
zijn te gast bij Natuurpunt Glabbeek waar we naast de Hagelandse bossen ook de weilanden en boomgaarden in 
Wever met nog talrijke kleine landschapselementen verkennen. Dit is het landschap waarvan uilen houden. We 
passeren verschillende broedplaatsen van onze vier uilensoorten: kerkuil, steenuil, ransuil en bosuil.
Bij beide activiteiten wordt vóór aanvang van de wandeling uitleg gegeven over uilenbescherming en onderzoek. 
Je kan o.a. uilenkasten en braakballen bekijken.

Afspraak: 19u00, kerk Wever, Solveldweg in Wever (Glabbeek)
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50

N Zondag 7 april  2013
Een fietstocht door de Vallei van de Drie Beken voor mensen  
van 7 tot 77 jaar met vertrek in Scherpenheuvel-Zichem
De Vallei van de Drie Beken is een Vlaams natuurgebied waarvan het beheer valt onder de 
bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos en de vzw Natuurpunt. Het gebied 
strekt zich uit van aan de Paalse plas tot aan de Turnhoutsebaan in Molenstede over een 
oppervlakte van ruim 1800 ha binnen de gemeenten Diest, Beringen en Tessenderlo en 

is dus provinciegrensoverschrijdend (Limburg en Vlaams-Brabant). De fietstocht (maximum 20 km) gaat van 
start aan het Natuurpunt Bezoekerscentrum Huize Ernest Claes in Zichem en loopt via Catselt naar Engsbergen, 
Asdonk, Molenstede en de Bolhuishoeve.
Belangrijk is dat het grote gebied van deze vallei slechts doorsneden wordt door twee verkeersaders: de weg van 
de Zwarte Ring naar Tessenderlo en de weg van Schaffen naar Tessenderlo. We vertoeven dan ook voortdurend 
in de natuur. Tijdens de tocht houden we enkele keren halt en kijken, leren en genieten vooral van de natuur die 
stilaan uit haar winterslaap is getreden. We staan even stil bij het heideherstel, een Diestiaanheuvel, en diverse 
kleine  landschapselementen.

Afspraak: 13u30 aan het Natuurpunt Bezoekerscentrum Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152 in Zichem, 
terug om 17u15

Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of Carlos Grauls, 0476 30 91 87

N  Zondag 21 april 2013
Vroege vogels in de Paddepoel in Glabbeek met aandacht voor de koestersoort 
geelgors, gevolgd door ontbijt

Het natuur.reservaat de Paddepoel werd de laatste jaren door Natuurpunt Velpe-Mene ontwikkeld tot een uniek 
natuurgebied, met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen. Zo divers dat 
verschillende vogelsoorten er hun plekje vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen 
ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit 
volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. En voor die geelgors werden vorig jaar nog verschillende honderden 
meters sleedoornstruweel geplant. De wulp jodelt er op los in de natte graslanden in de Velpevallei. Ook de 
roodborsttapuit profiteert van de natuurversterking in de Velpevallei en wipt opgewonden van de ene naar de 
andere weidepaal. In april passeren er tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge 
Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er op krachten te komen en te eten. 
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Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk 
Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van € 9 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16), en dit in het 
parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk). Wie niet vroeg uit de veren kan, krijgt na het ontbijt om 11u nog de 
kans om, samen met een gids, het natuurgebied de Paddepoel te verkennen. 
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars.
Inschrijven voor het ontbijt is verplicht (zie gegevens onder). De opbrengst gaat integraal naar het 
reservatenfonds project 3397 voor de verdere uitbouw van het complex Paddepoel-Velpevallei.

Afspraak: 
- Vroege vogelwandeling: kerk van Bunsbeekdorp om 7u00. Einde omstreeks 9u30
- Ontbijten in PC Bunsbeek kan vanaf 8u00 tot 11u00
- Vertrek Paddepoelwandeling: 11u00, PC Bunsbeek
Inschrijven voor het ontbijt: tot en met zaterdag 20 april, uiterlijk 14u00 

Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@gmail.com 
Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be

N  Zondag 28 april 2013
Aronst Hoek: donateurs maken kennis met grand cru natuurgebied in Geetbets

Aronst Hoek in Geetbets is een uniek natuurgebied in de overstroombare Gete-en Melsterbeekvallei waar 
ruimte gegeven wordt aan de rivier. Hier hebben we de laatste jaren enorme inspanningen geleverd om dit 
natuurcomplex uit te breiden. Momenteel broeden er de wulp, de wielewaal en de zomertortel. Met zijn 
overstroombare graslanden vormt het ook het ideale broedgebied voor de kwartelkoning. In de winterperiode is 
het een bekende overwinteringsplaats voor wilde zwanen. Het complex, dat deel uitmaakt van de Getevallei van 
Tienen tot het Schulensbroek, bezit enorme kansen voor uitbreiding. In deze brede vallei bevinden zich ook Het 
Vinne en het Kleine Vinne. 
Om de realisatie van dit complex waar te maken hebben we de laatste jaren al een grote inspanning voor de 
fondsenwerving geleverd, maar moeten we die nog een tijdje voortzetten. Daarom nodigen we alle donateurs 
uit om onze gast te zijn in dit grand cru natuurgebied en om nadien van een afzakkertje ‘appellation controlée’ te 
genieten. De donateurs zijn onze gasten, niet-donateurs betalen € 5 voor het project Aronst Hoek.
We doen nog steeds een oproep voor nieuwe donateurs: bijdrage te storten op rekening IBAN BE56 2930 2120 
7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding ‘project 9414 Aronst Hoek’.

Afspraak: Kasteellaan Geetbets aan de brug over de Melsterbeek (de Kasteellaan is de verbinding tussen 
Geetbets en Rummen). Er vertrekken excursies om 13u45, 14u15 en 14u45

Info: m.opdeweerdt@gmail.com

N  Zaterdag 4 mei 2013
Orchideeën kijken in natuurreservaat de Snoekengracht in Vertrijk-Boutersem

De Snoekengracht is bekend voor zijn massaal aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. Toen 
de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant) in 1976 met het beheer van de 
Snoekengracht begon, stonden er nog maar een zevental brede orchissen, restanten van een vergane glorie, 
in een verruigd grasland met veel brandnetel. Nu is de Snoekengracht, het eerste reservaat in de streek, een 
voorbeeld van bloemenpracht met de gele zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden 
knolsteenbreek, en de purperen schijn van brede orchis. In 2012 kon een recordaantal van meer dan 10 000 
bloeiende brede orchissen geteld worden. De Snoekengracht bewijst hoe door aankoop concreet duurzame 
biodiversiteit kan gerealiseerd worden, en dit midden in het dorpsweefsel van Vertrijk en Boutersem. Zonder de 
actie van Natuurpunt was het gebied verdwenen en was er een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel voor 
natuurbeleving en een inspiratiebron voor de scholen in Boutersem. Voor de geschiedenis van de snoekengracht 
zie www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm.
De orchideeënwandeling is intussen een klassieker waarop jaarlijks een honderdtal bezoekers naar deze pracht 
komen kijken. De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen waar we resoluut gaan voor een 
versterking van dit gebied dat intussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van ca. 35 ha.

Afspraak: 19u00, NMBS-station Vertrijk in Boutersem
Info: natuurpunt@velpe-mene.be 
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N Zondag 5 mei 2013
Orchideeënwandeling in het Aardgat in Tienen

Even boeiend is ongetwijfeld het verhaal van het Aardgat in Tienen. Een deel van het moeras werd in de jaren 
1960 tot ‘70 met huisvuil opgevuld. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie 
van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard 
worden en in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort 
van Tienen herbergt intussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) 
met veel brede orchis en bosorchis en de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Ook dit 
gebied is een voorbeeld van een rijke biodiversiteit die zonder de actie van Natuurpunt zou verloren geweest 
zijn. Het Aardgat is eveneens gelegen binnen de ruilverkaveling Willebringen waarbij we resoluut inzetten op 
een versterking en uitbreiding van dit natuurgebied in de stedelijke sfeer.

Afspraak: 14u00, voorkant NMBS-station Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37

N Zondag 12 mei 2013
Vroege vogelwandeling met ontbijt in Holsbeek

Op zondag 12 mei 2013 nodigt Natuurpunt Holsbeek je uit op de jaarlijkse vroege vogelwandeling. Dit 
jaar hebben we ervoor gekozen om de landschappen rondom het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode te 
ontdekken. Het kasteel en zijn kasteelvijvers bieden in deze periode een broedplaats voor tal van watervogels. 
De grote gele kwikstaart voedt hier zijn jongen tussen de oude kasteelmuren. De kasteelbossen, in beheer bij 
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), bieden dan weer broedplaats aan onze vijf Vlaamse spechtensoorten 
(grote, middelste, kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht) maar ook soorten als grauwe 
vliegenvanger kunnen hier waargenomen worden. Tot slot trekken we door een akkerlandschap, wat zorgt 
voor andere vogelsoorten typisch voor dit biotoop. Hierbij denken we aan geelgors, veldleeuwerik, patrijs 
(koesterbuur) of zelfs een doortrekkende bruine kiekendief. Tijdens de wandeling maken we ook kans om een 
ijsvogel (koesterbuur) te zien, die dankzij de Winge en de kasteelvijvers hier nog op verschillende plaatsen zijn 
broed- en jachtplaats heeft. 
Voor de kinderen en hun ouders wordt er een speciale wandeling voorzien o. l. v. Johan Vandeplas. Op deze 
manier willen we de kinderen via enkele leuke opdrachten laten kennismaken met de wondere wereld van de 
vogels. Deze wandeling start om 8u00 en eindigt omstreeks 10u00.
Na de wandeling is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontbijt dat doorgaat in de beheerboerderij van 
het Agentschap voor Natuur en Bos op ongeveer 1 km van het Kasteel van Horst.

Afspraak: 
Wandeling 1:
Vertrek om 6u30 aan de parking van het Kasteel van Horst, Horststraat 28, Sint-Pieters-Rode.  

Einde omstreeks 9u30.
Info: Lars Smout, larssmout@gmail.com of 0494 63 26 43
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Wandeling 2 (kinderwandeling):
Vertrek om 8u00 aan de parking van het Kasteel van Horst, Horststraat 28, Sint-Pieters-Rode. Einde omstreeks 

10u00.
Info: Johan Vandeplas, johan.vandeplas1@telenet.be of 0495 42 57 02
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden. 

Ontbijt:
Locatie: Beheerboerderij van het Agentschap voor Natuur en Bos, Hertstraat 24, Nieuwrode. 

De ontbijtplaats is gelegen op ongeveer 1 km van het Kasteel van Horst. Er wordt een bewegwijzering 
aangebracht vanaf het kasteel naar de ontbijtplaats. De boerderij is gemakkelijk te bereiken met de auto of 
de fiets.  
De kostprijs voor het ontbijt bedraagt € 5 (+12 jaar) of € 3 voor de kinderen (-12 jaar). Inschrijven voor het 
ontbijt kan de ochtend zelf bij de gidsen of kan op voorhand door een mail te sturen naar larssmout@gmail.
com en het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE96 9792 4840 7305 (via mail inschrijven t. e. m. 
dinsdag 7 mei 2013). 

Info: Lars Smout, 0494 63 26 43, Roel Uyttenbroeck, 0495 62 88 63 of Guy Verrijdt, 016 29 70 83
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N Zondag 26 mei 2013
Getevalleiwandeling in Linter

Waar de Grote Getevallei voor de 13e eeuw een uitgestrekt moerasgebied was, werd ze doorheen de eeuwen 
omgevormd tot een kleinschalig landschap met graasweiden, hout- en haagkanten, grachten met rietkragen, 
populierenbossen en zeer sporadisch nog kruidenrijke graslanden met een poel of natte broekbossen. Tussen 
Neerlinter en Drieslinter echter ontstond een meer gesloten landschap waar broekbossen, vaak ingeplant 
met populier, afwisselen met natte ruigten. Eind september werd het Getebos door de provincie Vlaams-
Brabant aan het grote publiek voorgesteld. Men beoogt hier grootschalig herstel van een gesloten tot halfopen 
valleilandschap. In het noorden, langsheen de komgronden van de Grote Vliet, opteert men voor een meer 
open gebied met natte ruigten en een boccagelandschap met ferme heggen. De kamsalamander of Getedraak 
geldt hier als symboolsoort voor natuurherstel. Zo werden anno 2012 maar liefst 16 nieuwe poelen aangelegd, 
aansluitend op het Natuurpunt-gebied Doysbroek-Viskot, gekend voor de goede populatie kamsalamander. Ook 
soorten zoals zomertortel, spotvogel, en roodborsttapuit liften mee op het landschapsherstel. Bosrietzanger 
zingt volop in de ruigten, terwijl matkop en wielewaal op hun beurt profiteren van het verbeterde bosbeheer 
met kansen voor vernatting en spontane ontwikkeling. Eind oktober ontdekte men nog een groeiplaats van 
de zeer zeldzame wantsenwasplaat op een donkje in een historisch permanent grasland. Er valt zeer veel te 
ontdekken in de Getevallei! Graag nodigen we jullie uit mee van dit fraaie landschap te genieten!

Afspraak: 9u00, oud station Neerlinter, einde Getestraat. Wegbeschrijving: van op de Grote Steenweg in 
Neerlinter sla je t.h.v. het dorpsplein de Getestraat in. Deze volg je tot het einde, tot aan het voormalige 
station waar voldoende parkeerplaats is. Voor de GPS-gebruikers: 50.834074,5.02692.r

Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76

N Zondag 26 mei 2013
Ontdek de prachtige natuur in Haacht. Happening 25 jaar Natuurpunt Haacht

Natuurpunt Haacht is jarig en wil dit vieren met een groots familie-evenement. Er staan wandelingen van 
6 of 9 km langs landschapsposten, kinder- en randanimatie, muzikale omkadering, huifkartochten,… op het 
programma: een cocktail van cultuur en natuur. De koesterburen mogen bij dit spektakel natuurlijk niet 
ontbreken. Kom het prachtige poelenproject bewonderen, misschien krijg je er de kans een kamsalamander 
recht in de ogen te kijken.

Afspraak: vanaf 13u30 GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht
Info: www.natuurpunthaacht.be. Zie ook elders in dit tijdschrift, p. 18-19

N Zondag 2 juni 2013
Steenuiltjeswandeling met ringdemonstratie in Binkom (Lubbeek)

In 2008 financierde het gemeentebestuur van Lubbeek 40 steenuilennestkasten. Natuurpunt plaatste die 
bij evenveel gastgezinnen die op basis van een geschikt biotoop geselecteerd werden. Van alle Lubbeekse 
deelgemeenten heeft Binkom het hoogste aantal bezette nestkasten. Wat wil je, een kleinschalig, 
afwisselend, halfopen landschap, hoogstamboomgaarden en begraasde weiden met voldoende voedsel en 
schuilmogelijkheden: meer moet dat niet zijn voor de steenuil. Juist daarom broeden hier ieder jaar een 
achttal koppeltjes. Tijdens een wandeling in dit prachtige Binkomse boerenland gaan we langs bij drie tot vier 
steenuilgezinnetjes. De jonge steenuiltjes worden gewikt, gewogen en van een wetenschappelijke ring voorzien. 
Vele handen maken het werk licht. Kinderen zijn daarom meer dan welkom om de steenuiltjes vast te houden. 
Tijdens of na de wandeling klinken we dan minstens een glas of ander lekkers op een hopelijk bijzonder goed 
steenuilenjaar. Onder de aanwezigen worden mooie steenuiltjesgeschenken verloot.

Afspraak: 14u00 kerk van Binkom, Tiensesteenweg (tegenover zaal Santro). Einde tussen 17u00 en 17u30
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27 of info@natuurpuntlubbeek.be

N zondag 9 juni 2013
Walk for Nature Willebringen (Boutersem): wandelen en fietsen voor meer 
natuur(gebieden) en boeiend landschap

De Walk 2013 gaat door in het ruilverkavelingsgebied Willebringen waar Natuurpunt Velpe-Mene een 
ruggengraat aan reservaten heeft uitgebouwd: Mene-Jordaan, Meldertbos, Molensteen-Hazeberg en 
Snoekengracht. Binnen de ruilverkaveling komen we krachtig op voor de versterking van deze ruggengraat,  
én voor de versterking van de natuurwaarden en de landschapskwaliteit in het hele agrarische gebied.
Het programma is dagvullend, beginnend met een vroege vogelwandeling, een minisymposium en  
kennismaking met het unieke landschap via wandelcircuits met landschapsposten of een fietstocht.

Info: in volgend tijdschrift en op www.walkfornature.be

Willebringen
9 juni 2013
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