Zaterdag 8 maart 2015
Feestelijke boomplantactie voor bosuitbreiding in Aronst Hoek (Geetbets)

Aronst Hoek is de laatste twee jaar fors uitgebreid met een 80-tal ha. In het gebied worden naast de
open valleidelen, ook de bossen versterkt. In 2007 werd een aanzet tot bosherstel gegeven in het oude
Rummensbos, ondertussen mooi uitgegroeid. Op zondag 8 maart planten we 7 ha nieuw bos: bomen en
struiken! Later zal daar nog 5 ha bijkomen.
PLANT EN SPONSOR MEE EEN BOS IN ARONST HOEK SAMEN MET JE GEZIN
Elk deelnemend gezin sponsort voor een deelnameprijs van € 5 het unieke project Bos Aronst Hoek en
kan ter plekke zijn boompjes planten.
Op het terrein staan tenten opgesteld met een infostand over Aronst Hoek en het bosproject, met soep
en een natje en een droogje en wordt er begeleiding voorzien.

Bomen planten.
Foto Marc Op de Weerdt

Afspraak: vanaf 10u00 tot 17u00, toegang langs de Kasteellaan, Geetbets. Wegwijzers in Kasteellaan richting Aronst Hoek volgen.
Tips: Warme kleren, laarzen of stevig schoeisel aangewezen.
Er zijn een reeks spades beschikbaar, maar je mag uiteraard ook je eigen spade meebrengen.
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69 of m.opdeweerdt@gmail.com

Vrijdag 20 maart 2015
Uilenwandeling in Mollendaalbos (Bierbeek)

Bosuil en Ransuil zijn nu actief.
Korte trip voor kids (ouders mogen natuurlijk mee), wandeling van 1u30 voor volwassenen.
Nadien een uilendrankje onder de blote hemel. Stapschoenen of laarzen aangeraden.
€ 1 voor leden, € 2 voor niet-leden, drankje inbegrepen
Afspraak: 19u00 (tot 22u00), aan Brise-tout, Sint-Jorisweertstraat 1, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be of Egbert Asselman, 0486 20 28 62

Uilenwandeling Bierbeek
2014. Foto Esther Buysmans

Vrijdag 27 maart 2015
Uilenwandeling Wever (Attenrode)

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. Dit
keer maken we een wandeling langs Hagelandse bossen, weilanden en boomgaarden in Wever, een dorpje in
Glabbeek met nog talrijke kleine landschapselementen. En dat is waar uilen van houden. Hierbij passeren we
verschillende broedplaatsen van onze vier uilensoorten: kerkuil, steenuil, ransuil en bosuil. Vóór de aanvang
van de wandeling wordt er uitleg gegeven over uilenbescherming en onderzoek. Je kan o.a. uilenkasten en
braakballen bekijken.
Steenuil. Foto Luc Nagels

Afspraak: 19u00, kerk Wever, Solveldweg, Wever
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Zondag 29 maart 2015
Natuur en Erfgoed: Catselt, een grensgeval tussen Kempen en Hageland

Tussen de grotere natuurgebieden Averbode Bos & Heide, de Demerbroeken en Dassenaarde, liggen her
en der wat snippers natuur die Catselt vormen. Verscholen tussen het groen liggen hier ook enkele fraaie
kasteeltjes verborgen.
Catselt is een voormalig kleinschalige landbouwenclave in Okselaar, een deelgemeente van ScherpenheuvelZichem. De grote waarde van het gebied ligt in het afwisselende reliëf en bodemgesteldheid, gaande van
venige plekken tot zandige stuifduinen. Vandaar de grote variatie aan vegetatietypes, van droge heiderelicten
tot natte kwelzones met veldrus en zwarte zegge. Op een ingesloten stukje grasland vormt de gevlekte orchis
Catselt. Foto Iris Verstuyft
in juni een prachtig paars tapijt.
De grote potenties van het gebied zijn ook al te zien op oude kaarten. De kaart van Ferraris (± 1770) toont
hier een complex van droge en natte heide met enkele vennen. Later werden op meerdere percelen
dennenbossen aangeplant (kaart van Popp +/-1860) en bleven slechts enkele percelen in gebruik als ‘bouwland’. Deze akkertjes werden
door hardwerkende keuterboertjes gepacht van de machtige en rijke familie Bosquet, die Okselaar na de Franse Revolutie op de kaart
zette. Stamvader Henri Bosquet wilde trouw blijven aan zijn voormalige werkgever, de verdreven koning Willem I en trok zich daarom

8• Natuur en Landschap 2015/1

in 1830 terug in het gehucht Okselaar waar hij de fiere bezitter was van 100 ha heide en landbouwgrond. Het voormalige jachtpaviljoen
werd uitgebouwd tot het huidige Arendschotkasteel. Zijn jongste zoon nam in 1870 zijn intrek in de nabijgelegen, gloednieuwe Villa
Bosquet en liet ook de kerk bouwen. In het Paterskasteel op het Grootveld werden op het einde van WO 1 oorlogsvluchtelingen
opgevangen. En in WO 2 kwam hier een V1 naar beneden, gelukkig zonder veel erg.
Stilaan werden in dit parkbos steeds meer akkertjes in gebruik genomen, gescheiden door paden, grachtjes en houtkanten. Naderhand
werden de akkertjes en graslanden verlaten en het gebied verloor sinds enkele decennia zijn agrarisch karakter. Het grachtenpatroon kon
niet verhinderen dat sommige stukken te nat werden en daarom werden soms rabatten getrokken om toch nog houtproductie mogelijk te
maken. Hier groeit nu veenmos, blauwe bosbes, moeras- en sterzegge en kussentjesmos.
In de graslanden, die nu opnieuw beheerd worden door maaien en begrazing, vinden we soorten zoals bochtige smele, borstelgras,
reukgras, pijpenstrootje, veelbloemige veldbies, kantig hertshooi, veldrus en de prachtige knolsteenbreek.
De arme zandgrond vormde een stuifduin die met dennen beplant werd. Elders werd geel zand gedolven voor de huizenbouw langs de
Hoornblaas en Turnhoutse baan.
Het ven langs de Hoornblaas werd eertijds opgehoogd en als akker in gebruik genomen. De contouren ervan waren echter nog duidelijk
zichtbaar en daarom werd het ven in ere hersteld. Hiervan maken libellen en zeldzame waterjuffers nu dankbaar gebruik om het gebied
opnieuw in te palmen.
Gids: Ria De Nève neemt jullie mee op deze boeiende tocht langs een verwevenheid van natuur en erfgoed
Afspraak: 14u00, parking tegenover café Den Hemel, Hoornblaas 107, Zichem
Info: Margriet Vos 016 46 04 78 of www.natuurpuntoostbrabant.be

Zaterdag 4 april 2015
Van uilskuikens tot uilen in Athene (Diest en Scherpenheuvel-Zichem)

Lezing en wandeling.
We richten ons met name op de steenuil. Nadat we informatie hebben gekregen over zijn levenswijze van
een ervaringsdeskundige van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant, gaan we buiten op zoek naar
levende exemplaren. Hopelijk hebben we geluk en horen we ze, en misschien vliegt er zelfs eentje over.
Een gezamenlijke activiteit van Natuurpunt Diest, Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem en de Vogelwerkgroep
Oost-Brabant.

Philippe Smets met twee
steenuilen. Foto Luc Nagels

Afspraak: Zaal de Hemmekes, E. Claesstraat 34C, Zichem
20u00: lezing door Philippe Smets
21u00: op zoek naar de steenuil in de Demerbroeken
Als de groep erg groot is, splitsen we. Lezing en wandeling vinden dan 2 x na elkaar tegelijkertijd plaats.
Tips: Laarzen of hoge stapschoenen noodzakelijk. Geen zaklampen of pillampen gebruiken a.u.b.
Info: Saskia van den Berg, berglinden@qsources.be, 0478 96 01 71 of Daniël Wouters, 013 77 51 56

Zondag 19 april 2015
Paddepoel/Velpevallei: Vroege Vogelwandeling met Hagelands ontbijt/brunch
(Bunsbeek)

Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en
struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel 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. De wulp jodelt er op los en ook
de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren
er ook 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.
Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk
Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van € 10 voor volwassenen en € 6 euro voor kinderen (-16) en
dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk).
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars!

Vroege vogelwandeling.
Foto Luc Nagels

Inschrijven voor het ontbijt (verplicht) kan tot en met zaterdag 18 april, uiterlijk 14u00, en dit via Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, 	
mark.vanherberghen@gmail.com of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be.
De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.
Afspraak: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek (Glabbeek)
Vroege Vogelwandeling: 7u00 tot 9u30
Hagelands Ontbijt/Brunch: vanaf 8u00 tot 12u00, langer nakaarten kan
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be
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Zondag 26 april 2015
Bijen- & Bloesemdag (Hoegaarden)

In samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeente Hoegaarden biedt
Natuurpunt Velpe-Mene een gevarieerd dagprogramma aan:
Ontdek, wandel en geniet:
- de natuur in de Hoegaardse valleien
- het Natuur.gebied Rosdel
- de Tuinen van Hoegaarden
- de streekproducten- en ambachtenmarkt
Doe mee:
- kinderspeurtocht
- picknick
- allerlei activiteiten voor jong en oud

Knautiabij.
Foto Pieter Vanormelingen

Afspraak: vrije toegang van 11u tot 17u, Tuinen van Hoegaarden, Houtmarkt, Hoegaarden
Inschrijven: picknick € 8 volw - € 4 kind tot 12jr, t/m 23 april via esther.buysmans@telenet.be, 0475 33 51 70
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36 of 0476 77 70 37, pieter.abts@natuurpunt.be
Zie ook p.??? van dit tijdschrift

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag
Natuurwandeling langs ons cultureel erfgoed

Natuurpunt Herent in samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en Kampenhout en de heemkundige
kringen van deze gemeenten.

Afspraak: 14u30, parking Sint Michielskerk, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag
De Dijle levend door Leuven

Op dit eiland tussen Dijlearmen werd  drijfkracht van water gebruikt. We volgen de geschiedenis van molens
tot stadslandschap.  Buiten de Dijlemolens is er weinig overgebleven. Er is een boeiend herbruik tot ecologisch
woonproject en natuurpark. Het Dijlehof  is de vroegere tuin van een molenaar, aangelegd als ‘jardin
anglais-chinois’ nu hersteld door Leuven. Tijdens het gidsen belicht het Leuvens Historisch Genootschap de
ontwikkelingen rond de molenerven en vertelt Natuurpunt over het natuurlandschap van vandaag.
Natuurpunt Leuven in samenwerking met het Leuvens Historisch Genootschap.
Afspraak: 14u00, Dijlemolens, Zwartzusterstraat, Leuven
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Dijle in de Lotharingenstraat,
Leuven. Foto Eddy Macquoy

Vrijdag 1 mei 2015
Op tocht als schaapsherder in Herent

Het beeld van een herder met schapen die de bermen begrazen, geeft iedereen wel een warm gevoel van
binnen. Deze aloude traditie kon de menselijke vooruitgang echter niet volgen en verdween de afgelopen
decennia uit het straatbeeld. Recent echter worden de voordelen van deze praktijk weer naar waarde geschat
en worden herders steeds vaker aangesproken voor het ecologisch beheer van percelen, bermen en dijken.
Bij deze wandeling en herderstocht starten we in het natuurgebied Het Kastanjebos en trekken via enkele van
de mooiste stukjes Herentse natuur naar de gemeentelijke graasgronden op de Mollekesberg. We verbinden
als het ware de twee gebieden met elkaar doordat er kleine diertjes, zaden en soms zelfs hele planten in
de dichte wol van de schapen blijven hangen. Bijkomende voordelen tegenover zware machines zijn het
geleidelijk opeten van de vegetatie waardoor de bewoners nog kunnen ontsnappen, en de rust waarmee dit
alles gebeurt.
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Foto Brecht Laukens

Tijdens deze tocht worden de kinderen als het ware omgevormd tot herder voor één dag. De honden houden het geheel natuurlijk
nauwlettend in de gaten. Dus kom genieten van onze natuur, de rust en natuurlijk van de schapen met lammetjes. Je kan zowel in de voorals de namiddag inpikken, gewoon een stukje meewandelen of ‘s middags kennis maken en/of proeven van de schapen tijdens onze ‘Meat
and great’.
Afspraak:
10u30: start aan het kruispunt Ellestraat en Groenstraat
12u00: stop aan het kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
12u00-13u00: ‘Meat and great’ aan het kruispunt van de Vilvoordsebaan en Duigemstraat
Kom persoonlijk kennis maken met de schapen en lammetjes en zet je tanden in een lekker broodje met schapenworst voor € 5, te
reserveren op brechtlaukens@yahoo.com. Drank is inbegrepen
13u00: start kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
14u30: einde van de tocht op het Mollekesveld (Mollekensstraat)
Info en broodjes reserveren: Brecht Laukens, 0486 07 50 96, brechtlaukens@yahoo.com

Zondag 3 mei 2015
Landschapswandeling Hagelands Bos

Het Hagelands Bos is één van de zgn. bosrelicten van het oude Kolenwoud, dat vanaf de 19e eeuw op
grote schaal ontgonnen werd. Het Kolenwoud lag uitgestrekt over een groot deel van Vlaanderen. Het
Meerdaalwoud, Heverleebos en het Zoniënwoud zijn de meest gekende overblijfselen van het Kolenwoud.
Op dit moment zijn er drie bosgebieden die samen het Hagelands Bos vormen, en die op de oude kaarten
van Ferraris (1770-1778) al met toponiemen vermeld stonden. Zo vinden we het Tein Bounder Bergh Bosch
(Tienbunderbos), het Prinsen Bosch (Mostingsbos) en het Keyskort Bosch (Keerskotbos) op die oude kaarten
terug.
Tijdens deze wandeling doorkruisen we deze bossen die samen het huidige Hagelands Bos vormen. De
drie deelgebieden liggen los van elkaar. Onderweg wordt er aandacht geschonken aan de verschillende
landschappen die we waarnemen als we door de open gebieden tussen de bossen wandelen.
Ook de impact van de E314 op het ‘oude landschap’ komt ter sprake.
Er zijn twee afstanden voorzien. Een eerste lus van 3 km tot aan de rand van het Tienbunderbos. De tweede
wandeling is 7-8 km lang en hier doorkruisen we niet alleen het Tienbunderbos, maar ook het Mostingsbos en
het Keerskotbos.
Hebben we jouw interesse gewekt? Dan verwachten we je op 3 mei op de parking van het Domein
Tienbunders. Ook kinderen zijn welkom.

Tienbunderbos.
Foto Staf De Roover

Tips: Stevig wandelschoeisel is aangeraden, niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen!
Afspraak: 14u00 tot 16u30, Domein Tienbunders, Tienbundersweg 23, Houwaart
Info: Ewald Van Dyck, 0486 80 98 98, beheerteam.hb.10bb@gmail.com

Zaterdag 2 mei 2015
Orchideeënwandeling in natuurgebied Het Aardgat (Tienen)

Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960
tot 1970 met huisvuil. 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 door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied
aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel
(uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals
paddenrus, addertong enz. Momenteel speelt rond dit gebied zowel de ruilverkaveling Willebringen waar het
goedgekeurd ruilverkavelingsplan een fikse uitbreiding van natuurreservaat voorziet.
Punt is dat natuur beschermen op papier gemakkelijker is dan het realiseren in de praktijk. Natuurpunt
Velpe-Mene zal hierop toezien. Het Aardgat maakt ook deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Stationsomgeving. Ook hier zal het komende jaar het nodige moeten gedaan worden om van deze kleine maar
uiterst waardevolle natuursnipper een veerkrachtig en duurzaam natuurgebied vol biodiversiteit aan de poort
van Tienen te maken: niet alleen op een papier maar in de praktijk.

Orchideeënwandeling in het
Aardgat, 2014.
Foto Luc Nagels

Afspraak: 19u00 tot 22u00, voorkant NMBS-station, Zijdelingsestraat, Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be
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Zondag 3 mei 2015
Orchideeënwandeling in natuurgebied Snoekengracht (Vertrijk)

De Snoekengracht is bekend vanwege zijn groot 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, bleven er maar een 7-tal brede orchissen over in een verruigd grasland. Nu
is de Snoekengracht, als eerste reservaat in ons werkingsgebied, een voorbeeld van bloemenpracht met
een gele zee van bloeiende dotterbloemen en de witte glans van duizenden knolsteenbreek. In 2012 kon
een recordaantal van meer dan 10 000 bloeiende brede orchissen geteld worden. Het voorbeeld van de
Snoekengracht bewijst hoe door aankoop en beheer concreet gewerkt wordt aan duurzame biodiversiteit
Snoekengracht.
en dit midden in het dorp van Vertrijk (Boutersem). Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied nu
Foto archief JR
verdwenen en was er nu een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel van natuurbeleving en inspiratiebron
voor de scholen van Boutersem.
De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut gaan voor een versterking van dit gebied dat
ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 35 ha.
De geschiedenis van de Snoekengracht: lees hier: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm
Afspraak: 14u00 tot 17u00, voorkant NMBS-station, Vertrijk
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

Zondag 3 mei 2015
Lentefeest Torfbroek (Kampenhout)

We vieren de lente in het Torfbroek en maken en er een echt feest van. Terwijl mams en paps worden
rondgeleid in het Torfbroek gaan de kinderen op watersafari of knutselen ze een bijenhotel in elkaar. We
zorgen voor wat lekkers als afsluiter.

Afspraak: 9u30, einde Visserijlaan, Berg (Kampenhout)
Info: Jan Wouters, torfbroek@scarlet.be

Foto archief Natuurpunt
Oost-Brabant

Zondag 10 mei 2015
(H)eerlijk Ontbijtwandeling (Boortmeerbeek)

Eerst wandelen en dan (h)eerlijk ontbijten, of andersom? Aan jou de keuze. Via www.
natuurpuntboortmeerbeek.be schrijf je in voor het ontbijt. Een mooie samenwerking tussen Natuurpunt en
Oxfam Wereldwinkel Boortmeerbeek.
Het Boortmeerbeeks Broek, een valleigebied met weilanden, akkers, broekbossen en ook zandige donken staat
nu in volle voorjaarspracht. Je ontmoet er de pinksterbloem, het oranjetipje, de tjiftjaf en de fitis. Kom mee
genieten van de ochtendlijke rust en de mooie vergezichten.
Afspraak: 7u00 en 10u00, aan de kerk, Hanswijkstraat, Boortmeerbeek
Info: 015 61 79 61 of www.natuurpuntboortmeerbeek.be

Boortmeerbeeks Broek.
Foto Hans Marijns

Zondag 10 mei 2015
Kamsalamanderwandeling Antitankgracht (Haacht)

De inrichtingswerken en het beheer van de laatste jaren hebben gezorgd voor een biodivers natuurreservaat
waarin allerlei amfibieen, waaronder de Europees beschermde kamsalamander, goed gedijen. Maar ook
waterjuffers, de pijlsnelle ijsvogel, de bloemrijke hooilandjes én de historische context van dit relict uit WOII,
maken deze wandeling de moeite waard.

Afspraak: 14u00, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: gids Richard, 0486 36 90 52 of Luc Bijnens 016 60 29 67
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Antitankgracht.
Foto Luc Bijnens

Zondag 10 mei 2015
Paddepoelwandeling (Bunsbeek)

Landschapswandeling met speciale aandacht voor bloemrijke graslanden.
De oudste percelen van de Paddepoel liggen deels in de alluviale vlakte van De Velpe en deels op de
valleirand. Het laaggelegen deel is vochtig tot nat grasland dat onder invloed staat van kwelwater. In het
vroege voorjaar bloeien hier vele bosanemonen, wat een erg zeldzaam verschijnsel is in graslanden. Nog
bijzonder is een zandige, drogere opduiking of donk in deze natte zone. Daar staat een grote concentratie
aan bijzondere plantensoorten zoals blauwe knoop. Het overige deel van de percelen ligt op de valleiflank
en bestaat uit een droger grasland. Kernsoorten zijn hier glanshaver, groot streepzaad, glad walstro en grote
bevernel. Meer zeldzame soorten die slechts hier en daar voorkomen in het perceel, zijn goudhaver, ruige
leeuwentand, hazenzegge en karwijselie. Dit hooiland is opvallend bloemrijk vergeleken met de omringende
cultuurgraslanden. In de omgeving van het Scholbos kregen we door goed beheer de knolsteenbreek al
terug. In deze graslanden is nog microreliëf aanwezig (‘donkjes’) waar de vegetatie duidelijk lager is en meer
gedomineerd wordt door ‘schralere soorten’ (veel reukgras, hazenzegge).

Blauwe knoop in de
Paddepoel. Foto Luc Nagels

Afspraak: 14u00 (tot 17u00), kerk Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek
Info: Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61, jorg.lambrechts@natuurpunt.be

Zondag 24 mei 2015
Mei-orchissen van het Silsombos (Kortenberg)

De vroegst bloeiende orchis is de mei-orchis of brede orchis. Reden genoeg om hier speciaal een
themawandeling voor in te richten. De stengel van deze orchis is naar boven toe hol en de zwart gevlekte
bladeren steken schuin van de stengel af. De bloemen zijn meestal diep paarsrood, het honingmerk op de
lip bestaat uit stippen, streepjes en lussen. Orchideeën zijn beschermde planten en mogen niet geplukt of
uitgestoken worden. De brede orchis is de 7de orchideeënsoort in het Silsombos na de bosorchis, bijenorchis,
grote muggenorchis, bergnachtorchis, brede wespenorchis en grote keverorchis.
Daarnaast maken een orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten je kleurrijke
natuurervaring compleet.
Afspraak: 10u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: Ewoud l’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Brede orchis. Foto archief
Natuurpunt Oost-Brabant

Zondag 31 mei 2015
Getewandeling (Linter)

Op 11 september 2014 werd bekend gemaakt dat de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het
natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei (ca. 206ha) overdraagt aan Natuurpunt. Zo wordt de verbinding
gemaakt tussen het natuurgebied Doysbroek te Linter en het bolwerk van de kamsalamander in het Viskot.
Een uitloper van het project loopt zelfs door tot Meertsheuvel, Aronst Hoek. Van de oorspronkelijke
moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven vandaag nog maar enkele relicten over. Een ingenieus
systeem van leigrachten en molens draineerde de vallei vanaf de 14e eeuw. Later werden cultuurpopulieren
ingeplant waar de bodem alsnog te nat bleef. Op de drogere oeverwallen verscheen een boccagelandschap
met brede haagkanten.
Binnen dit deel van de Getevallei streeft Natuurpunt naar het herstel van een drassige, ruigere vallei in de
komgronden en soortenrijke hooiweides op de valleiflanken. Zo kan de vallei overtollig water bufferen en
tegelijkertijd kansen bieden aan typische valleivogels.
Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden over Tienen en Linter tot Geetbets en Zoutleeuw krijgt de
Getevallei zo opnieuw haar historisch karakter aangemeten. De afwisseling van soortenrijke graslanden,
structuurrijke ruigten, brede haagkanten, bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg
gevarieerd gebied dat nog in volle ontwikkeling is.

Getevallei in Linter.
Foto Kevin Lambeets

Afspraak: 14u00, Stationsplein, Drieslinter
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76, wim.fourie@yahoo.com
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Vrijdag 5 juni 2015
Nocturne ‘Orchissen by night’ (Kortenberg)

Ontdek in de avondschemer de geheimen van het Silsombos. Samen met een natuurgids kan je er de Silsomgraslanden 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. Kan het nog mooier? Tijdens de Nocturne-wandeling hoor je
misschien wel een kreet van ree, vos, bos- of steenuil. Op de achtergrond duikt het beeld van de Zwarte
Madam op: tijd voor legenden en verhalen. Weidebeekjuffers langs de oevers van de Molenbeek vergezellen er
de Zwarte Madam. Struinend door de graslanden zal je ook kennis maken met de sprinkhaanzanger en
Bosorchis in Silsombos.
zijn onmiskenbare zang.
Foto Wim Dirckx
Afspraak: 19u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps.
Info: Ewoud l’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Zondag 7 juni 2015
Steenuilen in boerennatuur

Een organisatie van Natuurpunt Lubbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland. in samenwerking
met de gemeente Lubbeek, de provincie Vlaams-Brabant (financiële ondersteuning), de Vogelwerkgroep
Oost-Brabant, de Steenuilenwerkgroep Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, het Vogel- en
zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, de Landelijke Gilde en KVLV Lubbeek, BIB Lubbeek e.a.
Steenuilen hebben het nu ook, buiten hun bastion in Binkom, duidelijk naar hun zin in Lubbeek. Het
aantal broedgevallen stijgt er jaar na jaar. Het boerenlandschap met begraasde hoogstamboomgaarden
en houtkanten biedt dan ook nog veel mogelijkheden voor onze Lubbeekse koesterbuur. Misschien niet
vreemd dat hier in 2014 het grootste nest jonge steenuilen aangetroffen werd. Liefst 6 jongen werden er
van een wetenschappelijke ring voorzien en vlogen er ook uit. Ga je ook mee op zoek naar het grootste
steenuilengezin?

Steenuilskuiken.
Foto Bert Derveaux

11u00 tot 18u00 uur: Steenuilenfietsenroutes (diverse afstanden), gegidste steenuilenwandelingen met ringdemonstraties van jonge
steenuiltjes, vrijlaten van gerevalideerde dieren door VOC Heusden-Zolder, steenuilententoonstelling, infomarkt, tentoonstelling
‘Kunstige Steenuiltjes’ (Lubbeekse scholen), schminkstand, vertelhoek BIB, speelhoek, knutselhoek, huifkarshuttle met
boerenpaarden…
In de namiddag: boerenhamburgers, (h)eerlijk boerenschepijs, pannenkoeken, steenuilencafé
Een ganse dag vol activiteiten:
7u00 en 8u00: Vroege vogelwandelingen. Vertrek aan het restaurant Maelendries, Hertbosweg 5, Lubbeek
10u00 (vanaf 9u00 uur voor niet-wandelaars): Hagelands ontbijt aan € 10. A volonté spek met eieren, vegetarische omelet, 	
         boerenbrood, confituren, koffie, thee, fruitsap…Vooraf inschrijven graag.
11u00-15u00 uur: vertrek steenuilenfietsroutes (diverse afstanden)
11u00,14u00 en 15u00: gegidste wandelingen. In de namiddag met ringdemonstratie van jonge steenuilen
11u30: picknick op de boerderij (mee te brengen of te bestellen)
13u30: officiëel moment met toespraak Natuurpunt en gemeente Lubbeek
Afspraak: Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek
Info: Voor gedetailleerde en up to date informatie rond programma en inschrijvingen voor ontbijt en picknick (noodzakelijk en gewenst):
www.natuurpuntlubbeek.be of info@natuurpuntlubbeek.be of Benny L’Homme, 0486 02 06 27

Philippe Smets verschaft deskundige uitleg over de steenuil. Foto Bert Derveaux
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