
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 3 tot 4 
steenuilgezinnetjes. De jonge steenuiltjes worden gewikt, gewogen en van een wetenschappelijke ring voorzien. 
Vele handen maken een werk licht. Kinderen zijn daarom meer dan welkom om de steenuiltjes vast te houden. 
Tijdens of na de wandeling klinken we een glas op een hopelijk bijzonder goed steenuilenjaar. Onder de 
aanwezigen worden mooie steenuiltjesgeschenken verloot.

Afspraak: 14u00, kerk van Binkom, Tiensesteenweg (tegenover zaal Santro), Binkom.  
Einde tussen 17u00 en 17u30

Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be

N Vrijdagavond 7 juni 2013
Nocturnes in het Silsombos:  
de verborgen geheimen van het waterleven tussen 10 000 orchideeën

Op vrijdagavond 7 juni kan je in de avondschemer de geheimen van het waterleven doorheen het Silsombos 
ontdekken. Samen met een natuurgids kan je de Silsomgraslanden, -moerassen en -bossen bewonderen in hun 
volle glorie. Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek, vergeet-me-nietje en ratelaar kleuren het bonte 
boeket dat de graslanden tooit. Maar, het zijn vooral de duizenden bosorchissen die er bovenuit steken en de 
show stelen. 
Weidebeekjuffers vergezellen er de Zwarte Madam langs de oevers van de Molenbeek. De brede donkerblauwe 
band in de vleugels maakt de in Vlaanderen zeldzame weidebeekjuffers zo bijzonder. Struinend door de 
graslanden zal je ook kennis maken met de sprinkhaanzanger en zijn onmiskenbare zang… Dit en nog veel meer 
kan je komen bewonderen tijdens de Nocturnes in het Silsombos.
Afspraak: Sint-Pietersplein Erps-Kwerps (Kortenberg). Hier vertrekken alle wandelingen,  

en hier kan je een glaasje drinken na de wandeling.
• Tussen 19u00 en 20u00 vertrekken er geleide wandelingen door de orchideeënpracht.
• Om 19u15 vertrekt er waterontdekkingstocht voor de Kids.
• Je kan zelfstandig wandelen van 19u00 tot 22u30.
• Laat je (gezins)portret fotograferen tussen 1000en orchideeën door de bekende topnatuurfotograaf Eric 

Malfait voor € 4. De opbrengst gaat integraal naar het Silsombos.
• Vogelvrijlating: op voorwaarde dat er vrijdagavond 7 juni gewonde vogels hersteld zijn uit het 

Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.
• Drank- en eetgelegenheid
• Informatiestands
• Springkasteel

Info: Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, Ewoud.lamiral@natuurpunt.be of Tony Neirynck, 0474 70 81 85, tony.neirynck@telenet.be

N Weekend 7-9 juni 2013
Tuinenweekend Herent
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni (herhaling) 2013: info-avond over ‘natuur in de tuin’.

Met een powerpoint voorstelling willen we tuineigenaars warm maken om hun tuin natuurvriendelijker in te 
richten. Aan de hand van visuele voorbeelden maken we duidelijk dat elke steriele tuin in een mum van tijd kan 
omgetoverd worden tot een oase van groen waar mens een dier zijn gading in vindt!
Afspraak: 20u00 in de Nok van het oude gemeentehuis (C.C. De Wildeman), Wilselsesteenweg, Herent.
Toegang: gratis!

Zondag 9 juni 2013: Tuinencircuit ‘Natuur in de tuin’
Tussen 10u en 18u kan je een aantal Herentse tuinen bezoeken (minstens acht) waar je natuurvriendelijke 

ideeën kan opdoen.
Afspraak: 10u00 tot 17u00 aan Klavertje vier, Winkselsesteenweg 82, Herent. Alle deelnemers krijgen een 

stratenplan mee met de deelnemende adressen
Toegang: € 5 per persoon, leden Natuurpunt betalen € 2,5 per persoon.
Voorinschrijven niet noodzakelijk!

Info: Patrick Luyten, Patrick.luyten@pandora.be of 0495 59 85 33 
Zie ook in dit tijdschrift op p. 22
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Steenuil. 
Foto Eric Malfait

Bosorchissen. 
Foto Ewoud L’Amiral

Natuur in de tuin. 
Foto Patrick Luyten



N zondag 9 juni 2013

Walk for Nature in Willebringen (Boutersem)
Het programma is dagvullend, te beginnen met een vroege vogelwandeling en een mini-symposium in de 
voormiddag, wandelen en fietsen met heel het gezin, zoektocht voor kinderen in de namiddag. Het publiek 
kan via de bewegwijzerde circuits en landschapsposten kennis maken met het unieke landschap.
De Walk gaat door in het gebied van de ruilverkaveling Willebringen. Met dit evenement wil Natuurpunt 
Oost-Brabant de versterking van de natuur en de landschappelijke kwaliteit in de ruilverkaveling en de 
versterking van de riviervalleien als dragers van natuur en biodiversiteit in de streek op de agenda plaatsen.

Voor het programma: zie achterkant van dit tijdschrift en details pag. 31.

N Zaterdag 22 juni 2013
Vuurvliegjes kijken Oude Spoorwegzate in Hoegaarden

De Spoorwegzate is samen met de aanpalende Getebeemden een natuurreservaat in beheer bij Natuurpunt 
Velpe-Mene. Hier hebben vuurvliegjes hun leefgebied. In Vlaanderen zijn er maar enkele plaatsen waar deze 
vliegende kevertjes voorkomen. ‘Vuurvliegje’ is één van hun volkse namen, officieel heten ze ‘kleine glimworm’. 
Ze vliegen maar enkele weken, rondom de langste dag: 21 juni. Als het aanhoudend regent, te koud is of waait, 
vliegen ze niet. De vorige jaren lukte het telkens om ze te zien... en zelfs om er te pakken en met een zaklamp in 
detail te bekijken. Rond 23u00 stopt het spektakel en sluiten we de wandeling af. 
Eerst verkennen we de omgeving en vanaf 22u30 kunnen we de vuurvliegjes verwachten. Soms zie je eerst een 
geelgroen lichtje tussen de begroeiing. Soms verschijnt eerst een staafje uit dezelfde keur dat rustig door de 
lucht beweegt en plots lijkt te doven. Gewoonlijk merken kinderen dit het eerst op. 
Een beetje geluk met het weer en hopelijk tot dan?! Tip: een sterke zaklamp kan handig zijn.

Afspraak: 21u30, containerpark Hoegaarden. 
Wegbeschrijving: Neem op de E40 afrit 25 richting Geldenaken en rijd aan het eerste rond punt (met een 

reuze bierketel) naar rechts richting Hoegaarden centrum. Waar je het fietspad naar Namen kruist, 
kan je parkeren, links naast het fietspad of rechts naast het containerpark. Je bent daar net tussen de 
Stationsstraat en de Ernest Ourystraat. Daar start de wandeling. 

Info: Roland Grugeon, 0472 21 28 70, roland.grugeon@telenet.be 

N Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2013
Werkweekend Molenbeekvallei in Veltem-Beisem (Herent)

Wil je eens mee komen helpen in een natuurgebied, ervaren wat natuurbeheer inhoudt en tevens genieten van 
de prachtige omgeving? Kom dan naar het beheerweekend in de Molenbeekvallei in Veltem-Beisem.
Iedereen die mee zijn of haar handen uit de mouwen heeft gestoken, is welkom op de afsluitende barbecue op 
zondagavond.

Afspraak: knuppelpad Kerkstraat, Veltem-Beisem, telkens tussen 9u00-12u00 en 14u00-17u00
Contact: Raf Ghijsen, 0486 09 85 00, ghijsen.janssens@scarlet.com 
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Kleine glimworm. 
Foto Vilda, Rollin Verlinde

Mene-Jordaan. 
Foto Jules Robijns

Vrijwilligers natuurbeheer. 
Foto Inge Van de Voorde



N Vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli 2013
Werkfolk in Dassenaarde in Molenstede (Diest)

Ook in 2013 organiseren we in Diest weer een gezellig, druk en muzikaal beheerweekend onder de naam 
Werkfolk. 
We beginnen vrijdag 5 juli rond 10u00. Iedereen komt toe en kan de tent opslaan naast de festivalweide. Daarna 
vliegen we erin. Op vrijdag wordt er traditiegetrouw gehooid. Aangezien we dit werk nu al vele jaren doen, 
beginnen de resultaten zichtbaar te worden. Vorig jaar bloeide op deze weide de eerste orchidee. En al vele 
jaren staat de weide vol met gele lis (op de natte delen) en ratelaar en pinksterbloemen. 
Vrijdagavond sluiten we de dag af met een luxueuze barbecue met vlees van biohoeve het Bolhuis. Daarna is er 
een kampvuur met muzikale omlijsting. Wie wil brengt een muziekinstrument mee, of zingt mee met de vele 
liederen die zeker zullen klinken.
Op zaterdag 6 juli worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd, werken waar we in de loop van het jaar 
niet aan toe komen. We gaan verder met hooien, er wordt hout afgedragen, of er worden omheiningen gezet. 
Alle werkzaamheden die maar nodig zijn in het reservaat. Op zaterdagavond is er na een heerlijke maaltijd weer 
een kampvuur met optredens. 
Op zondag 7 juli slapen we een beetje uit. Daarna worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en pakt 
iedereen zijn tent weer in. We ruimen samen het kamp op en na de lunch vertrekt iedereen naar huis met het 
vooruitzicht van het jaar erna elkaar terug te zien op de volgende editie van Werkfolk. 
Voor de kinderen is er een aangepast programma.

Praktisch: aankomst op 5 juli vanaf 10u00, einde 7 juli na de lunch
Prijs inclusief eten en overnachtingen: rond de 40 euro p.p., kinderen 3 tot 12 jaar halve prijs
Inschrijven en info: Saskia van den Berg, berglinden@qsources.be, 0478 96 01 71

N Zaterdag 27 juli 2013 
De Nachtwacht: avondlijke avonturen in Pikhakendonk

Omdat het overdag veel te druk is om voedsel te zoeken, te jagen, te paren, jongen groot te brengen,… 
evolueerden enkele dierenfamilies tot nachtdieren. Met de nodige technische snufjes zetten we ze even in de 
kijker, uit de duisternis. Zo voorzien we lichtvallen voor nachtvlinders en batdetectors om vleermuizen hoorbaar 
te maken. Dit wil je niet missen!

Afspraak: 21u00, kerk Rijmenam
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, info@natuurpuntboortmeerbeek.be

N Zondag 11 augustus 2013
Wandeling ‘De natuur vlak bij ons dorp’ in Scherpenheuvel-Zichem

We vertrekken aan Huize Ernest Claes en wandelen langs de Hulpe met aan de rechterkant de Demerbroeken 
(perceel Bekkevoortse Beemden met zijn uitkijktoren over het gebied). Je komt meer te weten over de 
begrazing, hooilandbeheer en biodiversiteit. We steken de Hulpe over en wandelen tot aan de spoorweg, 
waarlangs zaden ook verspreid worden en een locatie waar je specifieke planten kan waarnemen. 
De Demer stroomt door Zichem en we kunnen dan ook van de natuur genieten op de Demerboorden. Verder is 
er op die Demeroevers cultureel erfgoed te vinden. Er is de Maagdentoren, een donjon die op het einde van de 
14de eeuw gebouwd werd met de typische ijzerzandsteen uit de streek. Verder vind je er ook nog de watermolen 
van Zichem. Deze dateert uit 1771. We bezoeken tenslotte het marktplein van Zichem met zijn tolhuis uit 1617 
waar het tolgeld geïnd werd op het scheepvaartverkeer op de Demer. 
Dit is een wandeling over de relatie tussen mens, natuur en geschiedenis.

Afspraak: 13u45, Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152, Zichem
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of Wim Janssens, 0478 21 53 10
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Werkfolk. 
Foto Saskia van den Berg

Gerande spanner. 
Foto Jules Robijns

De Maagdentoren in Zichem. 
Foto Staf De Roover en Josée 

Craenen


