Activiteitenkalender
Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

Donderdag 1 maart 2018
Lezing: Insecten in je tuin (organistie Tuinhier Overpelt)
Begeleider: Joeri Cortens (Natuurpunt CVN)
Locatie: CC Palethe, Jeugdlaan 2, Overpelt van 20h tot 22h
Deelnameprijs: 1 euro
Info en inschrijvingen via Robert Sleurs, vtoverpelt@yahoo.com, 0495 54 54 38

Zaterdag 3 maart 2018
LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) jaarlijkse contactdag
Vanaf 8.45 uur is iedereen welkom in Gebouw D van de Universiteit Hasselt, Campus
Diepenbeek, Agoralaan in Diepenbeek. De plenaire zitting start om 9.15 uur.
Meer inlichtingen vind je op www.limburg.be/likona.
We komen samen bij A. Geuens om 7h45 zodat we samen kunnen te carpoolen.

Zondag 4 maart 2018
Op stap in Bosland: Rijk water, golvend gras

Geleide natuurwandeling “Op ontdekking in de Lommelse watering tijdens
het Witteren in “De Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie (ism Bosland)
Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Rani Vandenberk en Albert Jansen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
Door het graven van het Kempisch kanaal, in het midden van de 19e eeuw, werd het mogelijk
Maaswater rijk aan mineralen tot in de Kempische heidegronden te brengen. Dankzij de

aanleg van een netwerk van sloten kon dit rijke water gebruikt worden voor bevloeiing en
ontstonden de hooilanden. Midden de vorige eeuw verdween de belangstelling voor deze oude
landbouwtechniek en werden de graslanden omgevormd tot populierenaanplant. Vrijwilligers
van Natuurpunt zetten zich sedert 1970 in om in de Grote Watering van Lommel Kolonie de
oude techniek van het bevloeien of “witteren", in ere te houden als cultuurhistorisch erfgoed.
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Geschikt voor kinderen maar niet
toegankelijk voor kinderwagens.

Woensdag 7 maart 2018
De Vloeiweiden bevloeid of “gewitterd”: een unieke demonstratie
Leiding: Albert Jansen
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”
De eerste weken van maart worden een aantal percelen van de Lommelse vloeiweiden
bevloeid of “gewitterd”. Om iedereen die dit wenst kennis te laten maken met dit eeuwenoude
gebruik, zijn alle belangstellenden welkom om dit te kunnen aanschouwen en om hierover
ruim geïnformeerd te worden: de praktische uitvoering wordt getoond op terrein (aangepast
schoeisel); over de theoretische achtergronden komt men meer te weten in het wateringhuis.

Woensdag 14 maart 2018
De Vloeiweiden bevloeid of “gewitterd” : een unieke demonstratie
Leiding: Albert Jansen
Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”
De eerste weken van maart worden een aantal percelen van de Lommelse vloeiweiden
bevloeid of “gewitterd”. Om iedereen die dit wenst kennis te laten maken met dit eeuwenoude
gebruik, zijn alle belangstellenden welkom om dit te kunnen aanschouwen en om hierover
ruim geïnformeerd te worden : de praktische uitvoering wordt getoond op terrein (aangepast
schoeisel) ; over de theoretische achtergronden komt men meer te weten in het wateringhuis.

Zaterdag 31 maart 2018
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 april 2018
Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Carl Vertommen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Maandag 2 april 2018 (paasmaandag)
Op stap in Bosland: Op zoek naar de laatste schatten van de heide
Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren (ism Bosland)
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.
Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg.
Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken
met de grootschalige Natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. Kinderen toegelaten
toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen.
Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.
Drank en/of versnapering is wel gewenst.
___________________________________________________________________

Zaterdag 7 april 2018
Wandeling in ons reservaat “Balimheide"
Leiding: Beheerteam
Samenkomst: om 14 uur
Op de N71 (Lommel Balen) rij je aan de rotonde het industrieterrein op.
Dan volg je verder de Gerard Mercatorstraat. Na in deze straat de derde rotonde te hebben
over gestoken ga je over de spoorwegbrug. Je steekt ook de volgende rotonde weer over en
komt aan het startpunt op de tweede rotonde na de brug over de spoorweg.

Zondag 8 april 2018
Wandeling in ons reservaat “De Veewei”
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8 uur Parking Autokeuring – Eindhovensebaan 50 - Eksel.
Laarzen kunnen nuttig zijn.

Zondag 15 april 2018
Voorjaarswandeling in “Het Plat” te Overpelt
Leiding: Luc Winters.
Samenkomst: om 14.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat (Holven).
______________________________________________________________________

Zaterdag 21 april 2018
Wandeling in ons reservaat “Balimheide"
Leiding: Beheerteam
Samenkomst: om 14 uur
Op de N71 (Lommel Balen) rij je aan de rotonde het industrieterrein op.
Dan volg je verder de Gerard Mercatorstraat. Na in deze straat de derde rotonde te hebben
over gestoken ga je over de spoorwegbrug. Je steekt ook de volgende rotonde weer over en
komt aan het startpunt op de tweede rotonde na de brug over de spoorweg.
______________________________________________________________________

Zondag 22 april 2018
Vlinderwandeling in ons reservaat “De Vloeiweiden"
Op zoek naar het Oranjetipje
Leiding: Vlinderwerkgroep Hesperia
Samenkomst: om 13.30 uur aan het WateringHUIS.

Zondag 6 mei 2018
Geleide wandeling 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.

Vrijdag 11 mei, zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 2018
DRIEDAAGSE UITSTAP naar Oostduinkerke
Meer gegevens en de nodige inlichtingen betreffende deze driedaagse vind je in deze
nieuwsbrief

