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Kort nieuws
Geef de Natuur een Stem
Beste Limburger,

Vrijwilligers gezocht!

'Bos-boom-hout'-dag

Natuurpunt Limburg zoekt enthousiaste vrijwil
ligers om haar werking te ondersteunen. Heb
jij zin om eens een halve dag aan de balie in de
natuurwinkel te staan? Of wil je liever langs
komen voor wat administratief werk in onze
kantoren? Dan ben je altijd welkom.

Uit welk hout maakt men een viool of kunst
werk? Heb je al eens esdoornsiroop geproefd?

Wij zoeken namelijk een 10-tal vrijwilligers die
af en toe (enkele dagen per maand) willen mee
helpen in het natuurpunt. Misschien iets voor de
(jonge) gepensioneerden onder ons?

wegdenken uit het alledaagse leven. Je kan er
kuieren langs info-, doe- en proefstanden.

Op zondag 8 oktober kan je vanaf 14.00 uur
terecht in domein Kiewit voor de 'bos-boomhout'-dag. Want bomen en hout kunnen we niet

Binnen enkele dagen mogen – of moeten vol
gens sommigen – we weer kleur bekennen. In
het kieshokje. En dat is eigenlijk ook wel een
belangrijk moment voor het natuurbehoud
dat sterk van overheidsbeslissingen afhan
kelijk is. Onze vereniging heeft op dat vlak
steeds een pluralistische houding aangeno
men. Dat wil zeggen dat we ons als vereniging
niet binden aan enige politieke partij. Onder
onze 60.000 leden vind je ongetwijfeld aan
hangers van elke politieke strekking terug.
Maar elk van ons wil meer aandacht voor het
behoud van de natuur.
De natuur heeft geen stemrecht. Dat moeten
wij in haar plaats doen. Daarom deze oproep
om op 8 oktober te kiezen voor kandidaten
die natuurbescherming op hun agenda heb
ben staan. Ongeacht tot welke politieke kleur
ze behoren. Want natuurbescherming is een
taak van iedereen.
Vergeet niet om daarna te genieten van de
herfst. Nu valt er heel wat te ontdekken. Kies
uit onze wandelagenda eens een activiteit in
je buurt. Op 8 oktober kan je in ieder geval
terecht in Kiewit voor de gezellige 'bosboom-hout'-dag van domein Kiewit. Gezellig
kuieren tussen standjes, bekijken wat je
allemaal met hout kan doen en tussendoor
wat lekkere dingen proeven. Een aanrader!

Honingzwam.
Foto: © Marcel Bex

Interesse?
Stuur een mail naar info@natuurpuntlimburg.be of
bel tijdens de kantooruren naar 011/24 60 20.

We poffen kastanjes en onder de dikke eik kan
je een jenevertje proeven dat gerijpt is in een
eiken vat.
Handige kinderen verzamelen aan de knutsel
stand om een dennenegel te maken. Slimme
kinderen wagen een kans aan de quizstand waar
je een houtig prijsje mee kan winnen uit onze
natuurpunt winkel.

Peter Vanlommel
Directeur Natuurpunt Limburg
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Natuurreizen
Dit najaar geeft onze partner Tierra vzw 3 diaavonden in Kiewit over haar verre natuurreizen.

Vacature (m/v)

Natuurpunt Limburg zoekt voor onmiddellijke in dienst
treding een landschapsarchitect(e) voor het project Amber.

Zaterdag 16 oktober : Japan
We gaan op zoek naar de Steller’s zeearend, de
Japanse kraanvogel en natuurlijk de overbekende
snow monkeys.

Profiel
• Beschikken over een diploma landschapsen tuinarchitectuur
• Goede kennis van de meest gebruikte
software pakketten in het algemeen en
Vector Works in het bijzonder
• Vlot teksten en artikels kunnen schrijven
• Geïnteresseerd zijn om te werken voor
een natuurvereniging

Zaterdag 11 november : IJsland
Boeiende beelden hoe het land van vuur en ijs
met de fiets kan doorkruist worden.
Zaterdag 16 december : Spanje Natuurlijk
De mooiste Spaanse natuurgebieden in beeld
gebracht: Extramadura, de Spaanse Pyreneeën,
Andalucia, …

Functie
• Maken van ontwerpen
• Opstellen van bestekken
• Werfopvolging
• Administratieve ondersteuning
• Voordrachten en rondleidingen geven
• Artikels schrijven

Aanvang om 20.30 uur in ons natuurpunt in Kiewit.
Inkom € 5 maar op vertoon van je lidkaart mag je
GRATIS binnen.

Wij bieden
• Een halftime job
• Verloning volgens barema in pc 329

Contactgegevens
Natuurpunt Limburg vzw
Kiewitdreef 5
3500 Hasselt
011/24 60 20
info@natuurpuntlimburg.be
Sollicitaties en CV te richten aan
Peter Vanlommel vóór 14 oktober 2006.

Steller's zeearand. Foto: © Frederik Willemyns

Snow monkeys.
Foto: © Frederik Willemyns



.

Natuur Limburg

.



Natuur Limburg

enkele jaren later neemt de stad ons in vertrouwen
om het compleet vervallen herenhuis te herstellen.
Met Europees geld wordt gestart aan de renovatie
en sinds 25 juni 2006 heeft het herenhuis,150 jaar
later, haar oude glorie terug gekregen. Deze keer
als het natuurpunt van Limburg.
Het interieur

Het natuurpunt
van Limburg

Bij de renovatie werd veel aandacht gegeven aan
het interieur. Zo straalt de inkomhal nog oude
kasteelgrandeur af met de imposante zuilen, oude
plavuizen en een origineel verlichtingselement.
Verder werden er op de gelijkvloerse verdieping
een winkel en een expo ingericht.
Het meubilair van het blauwe winkeltje is ge
maakt van oude steigerplanken en geeft een stem
mige sfeer. Hier kan je snuffelen in een breed
gamma aan natuurspullen: kinderspeelgoed,
tuingerief, boeken, T-shirts, huisdecoratie, …
Inkomhal met
verlichtingselement.
Blauw winkeltje.

Op vrijdag 23 juni opende onze vereniging in het domein Kiewit (Hasselt)
het langverwachte “natuurpunt van Limburg”. Meer dan 2 jaar werd hard
gewerkt aan de renovatie van dit voormalige herenhuis op het domein
waar ook de kinderboerderij is gelegen. Een kroniek.
Van herenhuis tot natuurpunt
Het herenhuis en aanpalende boerderij dateren
van 1857. Het was zeer lange tijd in eigendom
van de familie Vroonen, oorspronkelijk afkomstig
uit Tongeren. Zij bouwden het domein stelsel
matig uit door de aankoop van aanpalende gronden, het aanleggen van dreven, een vijver en een
Engels park. Tijdens WO II raken de gebouwen
echter beschadigd en in 1953 wordt het domein
aangekocht door de stad Hasselt.
Hierna verblijven onder andere de zusters
Trapistinnen in het herenhuis. In 1975 beslist
de stad om een kinderboerderij in te richten op
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het erf en enkele gebouwen van de boerderij. En
in 1985 neemt het gloednieuwe Instituut voor
Natuurbehoud haar intrek in het herenhuis alias
“het kasteeltje van Kiewit”. Maar het gebouw is
dan sterk onderkomen en plaatsgebrek, vocht en
vlooienplagen leiden tot vele discussies over “het
kasteel dat niemand wil”. Uiteindelijk verhuist
het Instituut in 1995 naar Brussel waarna het
herenhuis steeds verder verkommert.
In 2001 vraagt de stad Hasselt aan Natuurpunt
(het toenmalige Natuurreservaten) of zij wil in
staan voor het beheer van de bossen en graslan
den van het domein. Al gauw blijkt dat het klikt
tussen het stadsbestuur en onze vereniging en

Tierra natuurreizen
Point of information.

De roodgekleurde expo is soberder. Mooie natuur
beelden aan de wanden vertellen het verhaal van
de vereniging Natuurpunt. Maar hier wordt ook
plaats gemaakt voor particuliere bedrijven die de
natuur een handje helpen. Zo vind je bij Tierra
een heel aanbod van natuurreizen: van het herten
weekend in de Hoge Venen tot de walvissafari in
Antartica, je vindt het hier allemaal.

.
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Het houtbedrijf Brems laat je kennis maken met
Thermowood. Dit natuurlijk behandelde dennen
hout afkomstig uit de Finse bossen biedt een
prachtig alternatief voor het gebruik van tropisch
hardhout. Het regenwoud redden kan dus nog
steeds, maar dan moeten we wel allemaal zelf
kiezen voor andere houtsoorten.
Op de eerste verdieping bevinden zich de
kantoren van de professionele medewerkers van
Natuurpunt Limburg. Maar de mooiste ruimte is
voorbehouden voor de vrijwilligers: een land
schapskantoor met een prachtig uitzicht over
het Engels park en de vijver waar vrijwillige
medewerkers altijd welkom zijn om zich in te
zetten voor de vereniging.

Thermowood, alternatieve
houtsoorten uit Finland.

Op de bovenste verdieping bevindt zich de grote
vergaderzolder. Een magnifieke ruimte onder het
dak met een weids uitzicht over de bossen van
Kiewit en Bokrijk. Helemaal in de sfeer van het
oude gebouw kan hier vergaderd worden. De 150
jaar oude muren zijn ongemoeid gelaten en het
enorme dakgebinte werd in zijn oorspronkelijke
vorm hersteld. Zij vormen een mooi contrast met
de nieuw aangebrachte en industrieel aandoende
verwarmings- en verlichtingselementen.

bij de beplanting werd gekozen voor soorten die
bijen, vlinders of vleermuizen aantrekken. Dit
vooral als inspiratiebron voor de bezoekers omdat
de tuin in een vrij druk bezochte omgeving ligt.
Maar toch werd vorige maand een kolonie
franjestaart vleermuizen ontdekt in en rond het
gebouw. Dit is een zeer zeldzame soort die tot
voor kort enkel in holle bomen voorkwam. Nu
hebben ze voor het eerst huisvesting genomen in
een gebouw. Een herenhuis dan nog. We kunnen
alleen maar bevestigen dat ze een goede keuze
maakten!

Kom zeker eens op bezoek!
Natuurpunt Limburg
Domein Kiewit
3500 Hasselt
De parking van het domein Kiewit vind je aan de
Putvennestraat.

Wiebelmier en
beestentoren.
Bijenhotel en vogelhuisje.

De zaal biedt plaats aan maximaal 60 mensen en
alle mogelijkheden inzake catering zijn aanwezig.
De tuin

Vergaderzolder.
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In de tuin rond het gebouw is er heel veel aan
dacht voor kinderen en dieren.
In de wiglo (een iglo constructie uit wilgenhout)
kunnen de kids geheime bijeenkomsten houden.
De wiebel-mier en het waterspeeltuig zijn een
natuurlijk verlengstuk van de aanpalende “gewone”
speeltuin. Wat waren we verbaasd toen, geheel
onaangekondigd, het prinsenpaar Filip en Mathilde
met hun 3 kinderen enkele dagen na de opening al
een bezoek brachten aan de tuin. Het waterspeel
tuig zorgde voor groot jolijt bij de prinsenkinderen.
Alhoewel de tuin vrij klein is werd er bij de in
richting ook rekening gehouden met de dieren.
Zij vinden er huisvesting in een beestentoren,
bijenhotel of één van de vele vogelhuisjes. Ook

Openingsuren winkel:
elke dag tussen 11.00 en 18.00 uur –
maandag gesloten
Reservering vergaderzolder :
011/24 60 20 (tijdens de kantooruren)

.
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BESTELBON
BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP

AFHALEN

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Limburg een
verkoop van streekeigen bomen en struiken. Deze
planten horen hier van oudsher thuis en zijn goed
bestand tegen ziektes. Daarbij zijn heel wat vogels
en andere dieren dol op hun bessen of noten.

OP ZATERDAG 4 NOVEMBER
(tussen 10 en 12 uur)

Bestellen kan door de bestelbon (zie volgende
pagina) op te sturen of te faxen
VÓÓR 20 OKTOBER 2006 naar:
Natuurpunt Limburg
Kiewitdreef 5, 3500 Hasselt
Tel 011/24 60 20 – Fax 011/24 60 29
Maar het kan ook eenvoudiger door te bestellen
via onze website: www.natuurpuntlimburg.be
De organisatie van deze
plantenverkoop gebeurt door
de plaatselijke afdelingen van
Natuurpunt Limburg.
Deze actie wordt gesteund door:

SOORT (hoogte in cm)
PRIJS/ST.
Beuk (80/100)
 0,80
Gele kornoelje (80/100)
 0,80
Haagbeuk (80/100)
 0,70
Meidoorn (80/100)
 0,60
Taxus (40/60)
 1,30
Veldesdoorn (80/100)
 0,50
Wilde liguster (80/100)
 0,50
Es (80/100)
 0,50
Gelderse roos (80/100)
 0,60
Hazelaar (80/100)
 0,70
Hondsroos (80/100)
 0,50
Inheemse vogelkers (80/100)
 0,50
Kardinaalsmuts (80/100)
 0,50
Lijsterbes (80/100)
 0,50
Linde (80/100)
 0,60
Rode kornoelje (80/100)
 0,50
Sleedoorn (80/100)
 0,50
Spork (80/100)
 0,50
Tamme kastanje (80/100)
 0,70
Vlier (80/100)
 0,50
Zoete kers (80/100)
 0,60
Zomereik (80/100)
 0,70
Zwarte els (80/100)
 0,50
Zak compost 25 liter
 2,00
Zadenmengsel meerjarige bloemen (voor 25m2)
 5,00
2
Zadenmengsel akkerbloemen (voor 25m )
 5,00
Litefield Laarzen
 42,00
Maat : __________
Lidmaatschap Natuurpunt
 20,00
TOTALE PR I J S

Beringen-Koersel : Vlaams Bezoekerscentrum
De Watersnip – Grauwe Steenstraat 7
Bree : Basisschool – Grauwe Torenwal (bereikbaar
via oude straat)
Borgloon : Containerpark – Industrieweg 24
Diepenbeek : Parking in de Spoorstraat (nabij
Station NMBS)
Hasselt : Domein Kiewit – Putvennestraat
Houthalen : Gemeentewerf Technische Dienst
– Europark (naast containerpark Houthalen)
Kortessem : Basisschool “De KLOK” – OudMersenhoven (via parking Sporthal)
Leopoldsburg : Gemeentelijke werkplaats
– Ramskapellelaan (aan oude bakkerij)
Maasmechelen : Gemeentelijke serre –
Veeweidestraat – Industrieterrein Oude
Bunders bij Kringwinkel/Bedrijvencentrum
Niel-bij-As : kerkplein
Overpelt : Gemeentewerf – Lieven Bauwenslaan 10
(naast containerpark)
Peer : Gemeentelijk recyclagepark – Industrieweg
(toegang via technische dienst)
Tongeren : PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotech-
nisch Onderwijs) – Sint-Truidersteenweg 323

OP ZATERDAG 18 NOVEMBER
(tussen 10 en 12 uur)

Actie Litefield laarzen
Naar aanleiding van de plantenverkoop bieden we
tuinliefhebbers en wandelaars een laars aan met een
elegante en sportieve look. De Litefield laars is een
Vlaams kwaliteitsproduct en vervaardigd uit polyurethaan. Hierdoor weegt de laars ongeveer 1 kg
minder dan een gemiddelde rubberen of pvc laars
en is daarenboven sterk isolerend : polyurethaan
beschermt tegen koude wintervoeten en heeft ademende eigenschappen bij warm weer. Daarenboven
gaat ze 3 keer langer mee en heeft ze een optimale
pasvorm en schokabsorberende zolen.
Prijs : normaal € 60 – Nú : korting van 30 % !!
én gratis extra
paar inlegzoolt
jes
met absorberen
de viltlaag en
extra isolatie.
Profiteer erva
n!
(maten 36 tot
47)
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Alken : CEMUVO – Stationstraat 131 (vlakbij
spoorwegstation)
Bilzen-Rijkhoven : Bosselaar – Parking Apostelhuis
(nabij Alden Biesen)
Bocholt : Loods van Herman Lemmens – Stramproyerweg 8 – Kreyel
Ham : Natuurcentrum Den Haas
(de Rammelaars) – Broekstraat z/n
(langs kanaal Kwaadmechelen-Dessel)
Hechtel : Katershoeve (einde hoefstraat)
Herk-de-stad : Station Schulen
Lummen : De Winning – St ferdinandstraat 1 – aan
de watertoren
Neeroeteren : Parking Kerk Voorshoven
Neerpelt : Bezoekerscentrum De Wulp –
Tussenstraat 10
Opglabbeek : Gemeentelijke Basisschool –
Kapelstraat 10 (naast G.C. ‘t Troempeelke)
St.-Truiden-Brustum : Oud militair vliegveld
– Stadsloods – Lichtenberglaan
Voeren : Molenhoeve Altembroek 358 –
‘s Gravensvoeren
Zutendaal : De Lietenberg – Zuurbroekstraat

AANTAL

PRIJS

Ik wens mijn bestelling af te halen (aanduiden !)
4 november (tussen 10 en 12 uur)
		
O
O
O
O
O
O
O

Beringen-Koersel
O
Bree
O
Borgloon
O
Diepenbeek
O
Hasselt
O
Houthalen
O
Kortessem		

Leopoldsburg
Maasmechelen
Niel-bij-As
Overpelt
Peer
Tongeren

18 november (tussen 10 en 12 uur)
O
O
O
O
O
O
O

Alken
Bilzen-Rijkhoven
Bocholt
Ham
Hechtel
Herk-de-Stad
Lummen

O
O
O
O
O
O

Neeroeteren
Neerpelt
Opglabbeek
St.-Truiden-Brustum
Voeren
Zutendaal

Naam : ...............................................................................................................................................................................
Adres : ................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Telefoon : ..........................................................................................................................................................................
Bij ontvangst van de bestelbon wordt je bestelling onmiddellijk genoteerd. Wij sturen geen bevestiging!
Noteer datum en afhaalplaats in je agenda.

.
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

“Als je aan iets begint, blijf er dan in geloven”
Op 21 juni, de eerste dag van de zomer, overleed Hubert Lehaen op 69jarige leeftijd. Een zwaar verlies voor onze vereniging. Want met Bert
verliezen we niet enkel een pionier en een strijder van het eerste uur.
Hij was een man uit één stuk die tot zijn dood mensen bleef begeesteren
om zich in te zetten voor het behoud van de natuur. In ons decembernummer van vorig jaar brachten we uitgebreid het levensverhaal van deze
bijzondere man.
Bert was zo één van die monumenten die we nooit
zullen vergeten. De charmante natuurbeschermer.
Een beminnelijk man die kon slaan en zalven als
geen ander. Hij voerde een voor zijn tijd legenda
rische strijd voor het behoud van één van de
mooiste heidegebieden van Limburg: het Hageven.
Maar altijd bleef hij hierbij optimistisch en positief.
Al was het maar om zelf het goede voorbeeld te
geven.
Bert was zo ongeveer de belichaming van onze
vereniging. Want als geen ander wist hij wat onze
kerntaak was. Geld inzamelen voor het aankopen

12
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van de natuur en zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich bij deze vereniging aan te sluiten.
Wie ooit in contact kwam met Bert werd onver
biddelijk lid. Want zijn enthousiasme was zo aan
stekelijk.
Zowat 17 jaar geleden leerde hij zijn vriendin
Leun kennen. Het werden zijn mooiste jaren. Bij
haar bleef hij de vrije vogel die hij altijd geweest
was maar kreeg hij ook de nestwarmte die hij
verdiende. Dank je wel Leun.
Bert, je mag trots zijn op wat je tijdens je leven

hebt bereikt voor de natuur. We gaan jou heel
erg hard missen maar we blijven kijken naar de
toekomst. Jouw levenswerk gaat door. De strijd
voor het behoud van de natuur zetten we verder.
Met meer mensen en meer overtuiging dan ooit.
Want dat hebben we jou beloofd.
Een nieuwe dag breekt aan in het Hageven.
Foto: © Marc Declerck

Mannen als Bert verdienen een monument.
Maar persoonlijk eerbetoon was niet aan hem
besteed. Hij wilde liever dat we ook na zijn
dood naar de toekomst kijken. Natuurbescher
ming moet altijd blijven doorgaan want met
vele planten en dieren gaat het niet goed. Er is
nog veel te doen en dat kost geld.
Daarom richtte Bert samen met zijn vele
vrienden enkele maanden geleden het “Bert
Lehaen Natuurfonds” op. Zijn manier om
na zijn dood verder nuttig werk te doen voor
de natuur. Met het geld uit dit fonds kunnen
bedreigde planten en dieren worden gered.
Bij deze vervullen we de wens van Bert en
doen een oproep om een gulle gift te doen
op het natuurfonds. Alvast bedankt!
Storten op rek.nr. 293-021 20 75-88 met als
vermelding “project 8010” Voor giften vanaf
€ 30 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

.
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Opentuindag in Houthalen.

Tuin van de familie Verhelst, een schattig kasseipaadje
begroeid met loopkamille.

De mooiste
Ambertuinen

Dit voorjaar organiseerden onze vereniging en de Afvalmaatschappij
Limburg een wedstrijd naar de mooiste Ambertuin. De respons overtrof
onze stoutste verwachtingen: maar liefst 172 gezinnen meldden zich aan
en gooiden zich in de strijd. Een bewijs dat steeds meer mensen bewuster
met hun tuin omgaan. De natuur krijgt er meer plaats, groenafval wordt ter
plaatse verwerkt en vooral… we gaan minder werken en meer genieten!
Ruim 2 maanden lang werden deze tuinen be
zocht en uiteindelijk bleken er niet minder dan
21 tuinen aan de strengste criteria te voldoen. De
jury boog zich over de moeilijke taak om er 3 uit
te kiezen. Een onmogelijke taak en daarom werd
de knoop doorgehakt via een loting tijdens de
opentuindag op 11 juni in Houthalen.
De tuin van de familie Coquet uit Tessenderlo
ging met de hoofdprijs lopen: een tuinset van
natuurvriendelijk FSC-gelabeld hout ter waarde
van € 500. Wat voor velen als onkruid bekeken
wordt mag in deze tuin volop groeien. Het

14

.

Natuur Limburg

zevenblad waar vele tuineigenaars een strijd
mee aangaan mag hier zelfs in de voortuin rustig
concurreren tegen andere sterk gecultiveerde
variëteiten. Goed gezien van de familie Coquet
want planten die woekeren zet je best bij andere
woekeraars zodat ingrijpen overbodig wordt.
Verderop in de tuin is er wat ruimte voor een
bloemenweide. Het gonst er van het leven. Voorts
is er nog voldoende ruimte voor het speeltuig
van de kinderen, achteraan het perceel is er een
takkenwal, bij de kippen is er ruimte voorzien om
te composteren. Doorheen de tuin loopt een
paadje van hergebruikte tegels. Tot slot valt het

Tuin van de familie Coquet met voedertafels, schaaltjes
met water en veel nestgelegenheid voor de vogels.

op hoe erg de vogels in deze tuin welkom zijn
met heel wat mogelijkheden voor nestgelegen
heid, voedertafels en schaaltjes met water.
De tuin van Luc Put uit Heusden-Zolder is eerder
groot (1 ha) en kreeg de tweede prijs. Een gedeelte
van deze tuin is een weide met schapen, kippen en
geiten. Verder is hier voldoende ruimte voor een
hoogstamboomgaard en een hooiland. Hier en
daar wordt een paadje gemaaid en werd een tak
kenwal en composthoek aangelegd. De onbeplante
bodem is bedekt met houtsnippers zodat onkruid
zaden hier geen kans krijgen.
De winnaars.

De 3de prijs tot slot ging naar de familie Verhelst
uit Halen. Zij zijn de trotse eigenaar van een rij-
woning in de stadskern van Halen en geven een
mooi voorbeeld van hoe je op een klein perceel
toch heel wat ruimte kan geven aan de natuur.
Een heel creatieve tuin met geen vierkante cen
timeter naakte grond. Zelfs het kasseipaadje is
begroeid met loopkamille. Ook in deze kleine tuin
werd ruimte gegeven aan een composthoop.
Dat deze eerste editie een opvolger krijgt, staat
intussen vast. Samen met onze vrienden van de
Afvalmaatschappij Limburg hopen we dat het
succes van deze actie als een hefboom werkt.
Zodat we nog meer mensen kunnen overtuigen
om hun tuin om te vormen tot een Ambertuin.

Tuin van Luc Put. Een origineel vogelhuisje.

.
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ACTIVITEITENKALENDER

Vergeet niet te genieten...
Voeren
Landschapswandeling
13.00 u parking Europaplein, SintTruiden (carpooling) of 14.00 u kerk
Sint-Martensvoeren
Afdeling Aulenteer:
Johan Van Meerbeek – 011/ 67 45 60

Foto : © Eddy Daniëls

zondag 1 oktober
Bocholt
Wandeling – Week van het Bos
14.00 u – Smeetshof,
Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Rik Bosmans – 089/46 41 14
Bree
Namiddagwandeling St. Maartensheide
14.00 u – parking “De Luysen” ,
Mariahofstraat Bree-Beek
Afdeling Bree: Mathieu Schouteden
– 089/86 78 70
Genk
Wandeling de Maten
9.00 u – parking van de Slagmolen,
Genk
Afdeling Genk:
Willy Peumans 089/35 41 25
Hoeselt
Paddestoelentocht in het Wijngaardbos
14.00 u – parking kluis van Vrijhern,
Kluisstraat 1, Hoeselt
Afdeling Zuidoost Limburg:
Peter Roosen – 0498/48 40 27
Nieuwenhoven
Herfstvogels
8.00 u Bezoekerscentrum Nieuwenhoven
Afdeling Aulenteer: Erwin Vandermeeren – 011/68 79 81
Breng je verrekijker mee.
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Wellen
Herfstwandeling
8.00 u – Parking Koutermanstraat
(carpooling), Alken
aansluitend ontbijtbuffet – € 8 ter
plaatse te betalen.
Afdeling Alken:
Albert Put – 011/31 44 76
Zwarte Beek (Beringen)
Paddestoelenwandeling en afzonderlijke kinderwandeling
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
zaterdag 7 oktober
Kinrooi
Natuurwandeling
9.00 u – infobord in de Vijverbroekstraat, Kessenich
Afdeling Kinrooi:
Werner Verheyen – 089/73 31 83
zondag 8 oktober
Borgloon
Vroege herfstwandeling
14.00 u – Speelhof, Borgloon en
14.15 u – kerk Broekom
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29
Diepenbeek
Paddestoelenwandeling in het
Patersbos
14.00 u – Patersplein, Diepenbeek
Afdeling Diepenbeek:
Jos Ramaekers – 011/35 15 83

Genk
Paddestoelenwandeling
14.00 u – Heempark, Hoogzij 7,
Genk
Afdeling Genk:
Jos Lycops – 089/35 30 64
Hengelhoef
Paddestoelenwandeling
9.00 u – parking aan het hoofdgebouw van Hengelhoef, HouthalenHelchteren
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Gut Tilkin – 011/72 59 24
Heppen-Leopoldsburg
Beekvalleiwandeling
14.00 u –Taverne ‘De Wijzerplaat’,
Hoekstraat, Heppen–Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg–Heppen:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
Kiewit–Hasselt
Bos Boom Houtdag
14.00 u – Domein Kiewit, Putvennestraat
Info: 011/21 08 49
Zwarte Beek (Zelem)
Paddestoelenwandeling voor de
familie met aparte kabouterwandeling (5 tot 7 jaar)
14.00 u – Klooster St. Jansberg ,St.
Jansbergstraat , Zelem
Afdeling Regio Zelem:
Jan Kenens – 0494/40 45 92
zaterdag 14 oktober
Kiewit–Hasselt
Diavoorstelling: Japan – Op zoek naar
de Steller’s Zeearend en de Japanse
Kraanvogel
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Gratis op vertoon van lidkaart.
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16

André Geypen – 011/54 61 13
Verrekijker meenemen.

Luc Winters – 011/64 58 42
Vooraf inschrijven noodzakelijk!

Rekem
Paddestoelenwandeling in Daelbroek
14.00 u – Parking OPZ, Rekem
Afdeling Maasmechelen:
Ronny Boeykens – 0477/39 54 57

Bocholt
Paddenstoelenwandeling Lozerbeemden
14.00 u – Kerk Lozen (Bocholt)
Afdeling Bocholt:
Jaak Schuermans – 0496/18 38 84

St-Lambrechts-Herk
Paddestoelenwandeling in de
Mombeekvallei
14.00 u – parking elektriciteitscabine op kruispunt Sasput–Muntelbeekstraat, St–Lambrechts–Herk
Afdeling Hasselt–Zonhoven:
Alida Vanholst – 011/31 24 21
Tongeren
Herfstwandeling: Dood hout, levendige kleuren en gepofte kastanjes
14.00 u – parking kerk Sint–Gillis,
Hasseltsesteenweg, Tongeren
Afdeling Zuidoost Limburg:
Kristof Odeur – 0495/27.68.75
Zwarte Beek (Beringen)
Natuurspeurdertjes in actie – Het bos
in de herfst
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar
Zwarte Beek (Beringen)
Fietstocht naar de ‘buren’
14.00 u VBC ‘De Watersnip’ – Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Afdeling Beringen: Hans Van den
Bossche – 011/45 31 61
Zwarte Beek (Hechtel–Eksel)
Herfsttocht met aparte kinderwandeling en paddenstoelentocht
14.00 u – Parking Begijnenvijvers
– Begijnenstraat, Hechtel
Afdeling Hechtel–Eksel:
Johan Van Den Bosch – 011/73 12 79
zondag 22 oktober

Genk
Wandeling in het Wik
8.30 u – Groene Huis, Domein Bokrijk
Afdeling Genk:
Marc Fourier – 089/35 85 98

zondag 15 oktober
Lommel
Watervogeltellingen
8.00 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:

Baraque Fraiture – Houffalize
Herfstuitstap Ardennen
7.00 u stationstraat Q8-station,
Lommel en 7.40 u Hechtel kruispunt
Afdeling Noord-Limburg:

Grote Brogel
Paddenstoelenwandeling
9.00 u – Kruispunt HoogstraatReppelerweg
Afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer:
Marleen Massonnet – 011/63 35 17
Heers
Herfstwandeling Hornebos
14.00 u Rode Dreef,
Mechelen-Bovelingen
Afdeling De Herk Heers:
Charlie Claes – 011/70 73 27
Maasmechelen
Vogels op trek
9.00 u – Parking Salamander,
Maasmechelen
Afdeling As:
André Vincken – 089/65 78 71
Zwarte Beek (Beringen)
In het voetspoor van de Kempense
heiboeren
14.00 u VBC ‘De Watersnip’ –
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91

ACTIVITEITENKALENDER

zaterdag 4 november
Kinrooi
Natuurwandeling
9.00 u –infobord in de Vijverbroekstraat, Kessenich
Afdeling Kinrooi:
Werner Verheyen – 089/73 31 83
zondag 5 november
Bree
Namiddagwandeling De Luysen
14.00 u – parking “De Luysen”,
Mariahofstraat Bree-Beek
Afdeling Bree:
Jaak Janssen – 089/46 17 06
Genk
Wandeling de Maten
9.00 u – parking van de Slagmolen,
Genk
Afdeling Genk:
Willy Peumans – 089/35 41 25
Leopoldsburg
Bossen wandeling
14.00 u – Cultureel Centrum,
Kastanjedreef 1, Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg-Heppen:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
Lommel-Kolonie
Wandeling in de Vloeiweiden
13.45 u Wateringhuis en 14.00 u
einde van de Koloniestraat
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42

zondag 29 oktober
Kiewit-Hasselt
Halloweentocht
18.00 u - 22.00 u – Domein Kiewit,
Putvennestraat
Telefonisch inschrijven noodzakelijk:
011/21 08 49
Overpelt
Herfstwandeling in ’t Plat
14.00 u – Schapenstal, einde van de
Palisstraat
Afdeling Noord–Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42

Nieuwenhoven
Paddenstoelenwandeling
14.00 u – Bezoekerscentrum Nieuwenhoven
Afdeling Aulenteer:
Pascal de Leersnijder – 011/68 48 93
St-Lambrechts-Herk
Hondenwandeling in de
Mombeekvallei
14.00 u – thuis bij René Neutelaers,
Steenberg 58, St-Lambrechts-Herk)
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Alida Vanholst – 011/31 24 21
Zwarte Beek (Beringen)
Terug in de tijd – verhalen van

.
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vroeger
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
zaterdag 11 november
Kiewit–Hasselt
Diavoorstelling: Ijsland – Het land
van ijs en vuur op de fiets doorkruist
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Gratis op vertoon van lidkaart.
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16

Vergeet niet te genieten...
8.30 u – Groene Huis,
Domein Bokrijk
Afdeling Genk:
Marc Fourier – 089/35 85 98
Grote Brogel
Wandeling in de Abeekvallei
9.00 u – Kruispunt HoogstraatReppelerweg
Afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer:
Paul Capals – 011/63 12 89
Kortessem
Najaarswandeling Nietelbroeken
14.00 u – De Wroeter,
St-Rochusstraat, Kortessem
Afdeling Kortessem:
Kris Castro – 0473/89 56 02

Piringen
Landschapswandeling – Dag van de
Natuur
13.00 u – Parking Koutermanstraat
(carpooling), Alken
Afdeling Alken:
Paul Nagtegals – 0476/22 17 74
Zwarte Beek (Beringen)
Natuurspeurdertjes in actie – Sporen
in het bos
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar.
vrijdag 24 november

zondag 12 november
Bocholt
Herfstwandeling Smeetshof
14.00 u – Smeetshofweg, 1 Bocholt
Afdeling Bocholt: Rik Bosmans
– 089/46 41 14
Borgloon
Plantdag in Sint Annavallei
14.00 u – kerk Jesseren
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29
Genk
Wandeling in het Wik

Lommel
Watervogeltellingen
8.00 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:
André Geypen – 011/54 61 13
Verrekijker meenemen.

Overpelt
Dia-avond: “Op natuurexploratie
in Tasmanië” en “Kris kras door
Frankrijk”
20.00 u – O.C. Palethe, Jeugdlaan,
Overpelt
Afdeling Noord Limburg:
Albert Geuens – 011/73 27 44

zondag 19 november
Dilsen-Stokkem
Wandeling in de Wissen
13.00 u – Kerk Niel bij As
Afdeling As:
André Vincken – 089/65 78 71

zondag 26 november
Aywaille
Dagtocht naar de Ardennen
8.00 u – carpoolparking, Diepenbeek

Herfstwandeling.
Foto : © Eddy Daniëls

(afrit 30 van E313)
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Johan Royeaerd – 011/80 35 26 of
0486/031 131

14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91

Zwarte Beek (Lummen)
De vallei anders bekeken, een echte
alle-terreinwandeling
14.00 u – de Theepot –
Ashoekstraat, Lummen
Afdeling Lummen: Dirk D’Hondt
– 013/52 30 46 of 0473/75 15 84

zaterdag 9 december

Kinrooi
Natuurwandeling
9.00 u –infobord in de Vijverbroekstraat, Kessenich
Afdeling Kinrooi:
Werner Verheyen – 089/73 31 83

.

Zwarte Beek (Beringen)
Sterren kijken op een winteravond
19.30 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Afdeling Beringen: Hans Van den
Bossche – 011/45 31 61
zondag 10 december

zondag 3 december
Bree
Namiddagwandeling St. Maartensheide
14.00 u – parking “De Luysen” ,
Mariahofstraat Bree–Beek
Afdeling Bree:
Hanne Mengels – 089/46 41 72
Genk
Wandeling de Maten
9.00 u – parking Slagmolen, Genk
Afdeling Genk:
Willy Peumans – 089/35 41 25
Heers
Wandeling in “De schildberg”
13.30u Europaplein Sint-Truiden
(carpooling) of 14.00u kerk KleinGelmen
Afdeling Aulenteer en de Herk
Heers: 011/69 16 22

Zwarte Beek (Beringen)
Vogels in de winter

Natuur Limburg

zaterdag 16 december
Kiewit-Hasselt
Diavoorstelling: Spanje natuurlijk
– de mooiste Spaanse natuurgebieden in beeld
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Gratis op vertoon van lidkaart.
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16
zondag 17 december

zaterdag 2 december

Lommel-Kolonie
Wandeling in de Vloeiweiden
13.45 u Wateringhuis en 14.00 u
einde van de Koloniestraat
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42
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Overpelt
Dia–avond: “Op natuurexploratie in
Marokko”
20.00 u – O.C. Palethe, Jeugdlaan,
Overpelt
Afdeling Noord Limburg:
Theo Geuens – 011/73 38 03

ACTIVITEITENKALENDER

Beverlo
Wandeling door Eindersch Bemde
14.00 u – ’t Kasteeltje, Vennestraat
15, Beverlo
Afdeling Leopoldsburg–Heppen: Guy
Vanzeir – 0474/70 89 53
Borgloon
Eindejaarswandeling
14.00 u – Speelhof, Borgloon en
14.15 u – kerk Broekom
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29
Hasselt
Bomen in de Hasseltse binnenstad
9.00 u – grote parking achter het
Cultureel Centrum, Hasselt
na de wandeling gelegenheid om
samen iets te eten in de binnenstad,
op voorhand verwittigen.
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Johan Royeaerd – 011/80 35 26 of
0486/031 131
Nieuwerkerken
Wandeling te Runkelen
14.00 u – kerk Nieuwerkerken
Afdeling De Herk Heers:
Albert Strauven – 0497/54 87 99

Bocholt
Het Landschap Kempenbroek,
A-beekvallei, dagtocht met brunchbuffet
9.00 u ( einde16.30 u) – Smeetshof,
Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Rik Bosmans – 089/46 41 14
Inschrijven vóór 12 december
– Bruchbuffet € 10
– Rek.nr. 001–36 39 411–47
Genk
Wandeling Stiemerbeekvallei
14.00 u – parking Sportcentrum, E
van Doorenlaan, Genk
Afdeling Genk:
Jos Lycops – 089/35 30 64
Lommel
Watervogeltellingen
8.00 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:
André Geypen – 011/54 61 13
Verrekijker meenemen.
Zwarte Beek (Beringen)
Natuurspeurdertjes in actie – Het bos
slaapt
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar.
Zwarte Beek (Zelem)
Korte winterwandeling en jaarafsluiting
14.00 u – KSJ-heem, Oude Schansstraat, Zelem
Afdeling Regio Zelem:
Jan Kenens – 0494/40 45 92

.
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