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IN DE KIJKER…

Koesterbuurtelling kamsalamander
Meten is weten, daarom tellen (inventariseren) we onze poelen op aanwezigheid van kam- en andere 
salamanders. Doe mee en ervaar hoe inspirerend natuurstudie kan zijn.

Zondag 2 juni, 14u00, hoeve Looikesstraat, Boortmeerbeek

Steenuiltjeswandeling en ringdemonstratie
Samen met het gemeentebestuur koestert Natuurpunt Lubbeek de steenuil, en met resultaat. Kom proeven 
van deze zeer aaibare soort, het succesverhaal en een natje en droogje achteraf.

Zondag 2 juni, 14u00, kerk Binkom

Nocturnes in het Silsombos
Duizenden bosorchissen – één van de koesterburen – vormen het decor van deze sfeervolle activiteit. Je maakt 
er kennis met de weidebeekjuffers, sprinkhaanzangers en geheimzinnige bosgeluiden.

Vrijdag 7 juni, van 19u00 tot 20u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps

Vurige koesterburen die vuurvliegjes!
Eén van de dingen die je als natuurliefhebber moet gezien hebben, is de dans van de vuurvliegjes. Kom dit 
schouwspel bewonderen in de Oude Spoorwegzate te Hoegaarden.

Zaterdag 22 juni, 21u30, containerpark Hoegaarden

Koesterbuurtelling zwaluwen
Hoeveel bewoonde nesten zijn er nog? Zijn dit natuurlijke of kunstnesten? Waar is er nog potentieel voor 
nieuwe kunstnesten? Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseren we een zwaluwtelling.

Zondag 23 juni en zondag 14 juli, 14u00, kerk Boortmeerbeek

Koesterbuurtelling pimpernel
Koesterbuur grote pimpernel vind je nog in Zemst, Hoogstraten en Boortmeerbeek. Het zal je dus niet 
verbazen dat we deze soort met de grootste zorg en kennis willen aanpakken. Meten is weten.

Zondag 18 augustus, 14u00, hoeve Looikesstraat, Boortmeerbeek

Nacht van de Vleermuis
In heel wat gemeenten in Oost-Brabant worden vleermuissoorten gekoesterd. Tijdens de Nacht van de 
Vleermuis (23 en 24 augustus) kan je in de avondschemering kennis maken met deze vliegende zoogdieren.

Voor concrete info over de locaties waar een vleermuisactiviteit doorgaat: zie pag. 15 van dit tijdschrift

Koesterbuurweekend in Herent
Op vrijdag 23 augustus kan je één van onze meest mysterieuze koesterbuur leren kennen tijdens de Nacht van 
de Vleermuis en op zaterdag 24 augustus is er een heuse koesterburenfietstocht voor jong en oud. 

Voor concrete info: zie pag. 23 van dit tijdschrift

Parnassia in het Torfbroek
Qua zeldzame plantenrijkdom behoort het Torfbroek in Kampenhout bij de toppers. En op dit moment staan ze 
allemaal te schitteren. Laat je overweldigen door deze pracht, koesterbuur parnassia leidt je rond.

Zondag 1 september, 9u30, einde Visserijlaan, Berg-Kampenhout

Ontdek de herfsttijloos - Herfstwandeling in het Kastanjebos
Een herfstwandeling met bloemen op ons pad? Dat kan, koesterbuur herfsttijloos bewijst het.

Zondag 1 september, 14u30, ingang domein VMW, Lipselaan, Winksele

Koesterburen in Vlaams-Brabant


