IN DE KIJKER…
Koesterburen in Vlaams-Brabant
Iedere gemeente is uniek in haar samenstelling van leefgebieden en daaraan gekoppelde soorten. Of anders
gezegd, elke gemeente heeft haar specifieke groep van buren om te koesteren: haar koesterburen. Alle OostBrabantse gemeentes tekenden in voor de campagne van de provincie Vlaams-Brabant. In samenwerking met
en onder impuls van de lokale Natuurpunt-afdeling ondernemen een aantal onder hen acties op het terrein.
De afdelingen van hun kant pakken uit met hun koestersoorten, en tonen het publiek hoe de beheerde
natuurgebieden en de realisaties op terrein een meerwaarde betekenen voor deze soorten.
Op stap met koesterbuur steenuil

Kieuw-kieuw-kieuw.
Als je dit hoort is de koesterbuur met de gouden ogen niet meer ver af. Kom hem samen met ons
ontdekken.
Zaterdag 30 maart, 19u00
Glabbeek, Solveldweg, kerk Wever. Zie p. 8

Koesterbuur van de akker – de geelgors

De vijfde symphonie, van Beethoven?
Of van de geelgors? Kom mee wandelen en spits je oren voor deze ‘klassieker’ onder de koesterburen.
Zondag 21 april, 7u00 en 11u00
Glabbeek, kerk van Bunsbeekdorp. Zie p. 8

Speel de tel kwijt in de Snoekengracht

Met duizenden staan ze er te pronken, brede orchissen.
Het resultaat van jaren des- en vakkundig doorgedreven natuurbeheer en… koesteren.
Zaterdag 4 mei, 19u00
Boutersem, NMBS-station Vertrijk. Zie p. 9

IJsvogel – een felle koesterbuur

Een hoog ‘iet’ en een knallend blauwe streep door de lucht, de handtekening van koesterbuur ijsvogel.
Wandel mee en laat je onderdompelen in de wereld van de koesterbuur met de felste kleuren.
Zondag 12 mei, 6u30 en 8u00
Holsbeek, parking Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode. Zie p. 10

Veldkrekels en libellen

buren om te koesteren
Samen met specialist Jorg Lambrechts op zoek naar libellen in het nieuwe ven aan de Asdonkstraat in
Diest. En daartegenover laten veldkrekels zich horen in een open stuk terrein.
Zaterdag 25 mei, 14u00
Diest, aan het infobord op de speelweide van Speelpleinwerking Dassenaarde, Asdonkstraat, Molenstede

Koesterbuur kamsalamander in haar nopjes

Een kleine draak?
Kom het prachtige poelenproject van Natuurpunt Haacht bewonderen, misschien krijg je er de kans een
koesterbuur-kamsalamander recht in de ogen te kijken.
26 mei, vanaf 13u30
Haacht, aan GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85. Zie p. 11

De ringslang, een koesterbuur om door een ringetje te halen

Slangen! In Vlaanderen? En die worden gekoesterd!!??
Jawel, kom mee wandelen en wedden dat je nadien meekoestert? De (overigens totaal ongevaarlijke)
ringslang zelf zal je die dag waarschijnlijk niet ontmoeten, veel te schuw. Maar haar leefgebied is het
ontdekken meer dan waard.
26 mei, 14u00
Meldert (Hoegaarden), kerk Meldert. Zie p. 24
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