Activiteitenkalender
Zondag 2 juli 2017
Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Luc Winters
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zondag 16 juli 2017
Wandeling in ons reservaat 'De Dommelvallei'
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8.00 uur aan het infobord in de Schansdijkstraat te Eksel.
Laarzen kunnen nuttig zijn.

Hesperia

: Nachtvlinderactiviteiten zijn sterk weersafhankelijk. Vandaar dat Hesperia
kiest om geen vaste datums voor deze activiteiten te prikken, maar om steeds de
weersverwachtingen af te wachten. Mensen (buiten Hesperia) die willen deelnemen aan een
nachtvlinderactiviteit kunnen contact opnemen met pietercox91(at)hotmail.com.
Eind
juli

Nachtvlinders vangen in natuurgebied De Veewei te Hechtel-Eksel. Activiteit zal
eind juli plaatsvinden (weersafhankelijk).

Zaterdag 5 augustus 2017
Beheerswerken in ons reservaat 'De Dommelvallei'
Leiding: Luc Winters
Samenkomst: om 9.00 uur Gerard Jannis beemd Hoksentstraat (tegenover huize Vanwinkel).
Maaisel afvoeren.
___________________________________________________________________________
__

Zondag 6 augustus 2017
Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Dirk Delchambre.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
________________________________________________

Zaterdag 19 augustus 2017
Beheerswerken in de Dommelvallei
Leiding: Luc Winters
Locatie: 9h aan de Gerard Jannis Beemd Hoksentstraat te Eksel.
De Natuurpunt beheersploeg heeft de Reuzebalsemien opslag verwijderd. Nu enkele
maanden later dienen we na te gaan of er nog restanten de kop op steken en dienen deze dan
te verwijderen. Op deze manier proberen we deze woekeraar te laten uitsterven in ons
reservaat.

Zondag 20 augustus 2017
Aanvang Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey.
Aanvangsuur: 6h (1/2 uur voor zonsopgang).
Meer info over deze vogeltrekwaarnemingen en andere telplaatsen zie hoger in deze zonnedauw.

Hesperia

: Nachtvlinderactiviteiten zijn sterk weersafhankelijk. Vandaar dat Hesperia
kiest om geen vaste datums voor deze activiteiten te prikken, maar om steeds de
weersverwachtingen af te wachten. Mensen (buiten Hesperia) die willen deelnemen aan een
nachtvlinderactiviteit kunnen contact opnemen met pietercox91(at)hotmail.com.
Begin
september

Nachtvlinders vangen in natuurgebied Den Tip te Lommel. Samenkomst:
Kanaalstraat ter hoogte van zaal De Heidegalm. Activiteit zal begin september
plaatsvinden (weersafhankelijk).

Zaterdag 2 september 2017
Jaarlijkse Ledenfeest in het WateringHUIS
Locatie: vanaf 14h30 aan het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
Na de wandeling in de omgeving gaan we spaghetti eten.
Meer info zie hoger in deze zonnedauw

Zondag 3 september 2017
Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Michel Emmers.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zondag 10 september 2017
Open Monumentendag
Over water, gras en boeren.
Natuurpunt Noord-Limburg organiseert samen met Erfgoed Lommel en de Koninklijke
Imkersbond “De Heidebloem” deze Open Monumentendag met als Europees thema : erfgoed
en natuur.
Locatie: Grote Watering(Wateringhuis) en Museum De Kolonie(hoeve Corens) Op deze
manier wordt de aandacht gevestigd op het beschermde cultuurhistorisch landschap van de
Grote Watering en op de beschermde staatsboerderij, als deel van de negentien-eeuwse
landbouwkolonie. Een toeristisch treintje peddelt tussen deze twee locaties.
Activiteiten:
Locatie Wateringhuis:
Verhalen over aspecten van vloeiweidebeheer”Witteren” met een bowerpointpresentatie en
een film.
Speelhoekje voor de kinderen.
Locatie Vloeiweide:
Grote wandeling(2 uur) om 10 en 14 uur.
Kleine wandelingen(1 uur) vertrek elk half uur vanaf 13 uur, laatste wandeling om 16 uur
Diverse activiteiten in verband met maaibeheer(maaien met de zeis, haren van een zeis,
hooiruiter maken enz.)
Determinatie van waterdiertjes
Locatie Bijenhal ’t Zoemhuisje:
Vlechten van een bijenkorf
Demonstrate van allerlei technieken i.v.m. honingwinning
Demonstratekast
Filmpjes over bijenteelt
Locatie Museum De Kolonie:
Info over de staatsboerderij en de landbouwkolonie
In de nieuwe educatieve ruimte staat een tafeltouchscreen met geschiedenis van de landbouw
kolonie en de watering
Museum gratis toegankelijk met een zoektocht voor kinderen.

Zaterdag 16 september 2017
Beheerswerken in ons reservaat de 'Veewey
Leiding: Gerard Jannis.
Samenkomst: om 9.00 uur Ingang reservaat Kiefhoekstraat Eksel.
Heideterrein beheren.

Zondag 17 september 2017
Op stap in Bosland : Het Kattenbos vroeger en nu
Leiding: Jan Leroy.
Samenkomst: om 14.00 uur parking in de Zandstraat te Lommel-Kattebos.
De Molse Nete zorgde voor bevloeiing. De overgang van vochtig grasland met zijn rechte
percelen haaks op de beek in het laagste deel naar droge heide hogerop maakt deze plek ideaal
om het oude kempische landschap aan te voelen. Een kilometer verder zien we de resultaten
van modern bosbeheer om uiteindelijk in het kinderparadijs van Bosland te belanden het
speelbos.
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Toegankelijk voor kinderwagens die geen
probleem hebben met wat los zand. Aan het einde van de wandeling kunnen de jongsten zich
uitleven in het speelbos.

Vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 september 2017
VIERDAAGSE UITSTAP naar de Le Crotoy in de vallei van de Somme
Dit jaar gaan we voor de vierde keer in het najaar een nieuw gebied bezoeken.
Le Crotoy ligt op 400 km rijden en een 70 km ten NO van de Franse stad Amiens. Tijdens
deze rit zullen even halt houden op de gekende trekroutes langsheen Cape Gris Nez en cape
Blanc Nez,
Le Crotoy is gelegen in het hart van de Somme en geniet van een uitzonderlijke natuurlijke
omgeving, is een favoriete plek voor natuurliefhebbers, die kan de zeehonden kolonie op
wandel in acht te nemen. Het gebied is vooral bekend bij de vogelspotters tijdens de
vogeltrek. Meer info zie elders in dit nummer

Zaterdag 30 september 2017
Onderhoudswerken in en om het WateringHUIS
Opzet is om eenmaal per kwartaal het WateringHUIS binnen, maar ook buiten (de
onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS van 9 uur tot 12 uur.
___________________________________________________________________________
__

Zondag 1 oktober 2017
Op stap in Bosland :Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te LommelKolonie en "Klimaatopwarming, ver van mijn bed?"

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Albert Jansen en Jan Leroy
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
Als er lange droogteperiodes komen is er dan nog genoeg water voor de bevloeiing van de
watering? Kunnen we invloeden verwachten op de specifieke fauna en flora? Is er een
toekomst voor korte-omloophout in de watering?
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Kom maar eens testen of je over alle slootjes kan
springen of een kikker kan vangen.
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

